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   بإعـــداد التقـــارير بموجـــب المـــادة يتعلـــقفيمـــا   ١وفـــي دورتـــه الثانيـــة وفَّـــر مـــؤتمر األطـــراف التوجيـــه لألمانـــة  -٤
مـن  ١٨و ١٧. وعلى وجه الخصـوص فـإن علـى التقـارير أن تتطـرق بصـورة مالئمـة، وبعـد مراعـاة الفقـرتين ٢-٣١

 االتفاقية، للمسائل التالية: من ٣-٥ديباجة االتفاقية، إلى جانب المادة 

 طبيعة أنشطة المنظمة غير الحكومية المتقدمة بالطلب؛  -

 غير الحكومية المتقدمة بالطلب؛المنظمة النطاق الجغرافي ألنشطة   -

 ؛المنظمة غير الحكومية المتقدمة بالطلبتمويل   -

 ؛المنظمة غير الحكومية المتقدمة بالطلبعضوية   -

 غير الحكومية المتقدمة بالطلب. تصريف شؤون المنظمة  -
  
إلــى مــؤتمر األطــراف  المرفوعــةوطلــب مــؤتمر األطــراف أيضــًا أن تتــولى هيئــة المكتــب إعــداد التوصــيات   -٥

  بشأن منح صفة مراقب وذلك باالستناد إلى طلبات المنظمات غير الحكومية وتقارير األمانة.
 

  االستمارة الموحدة
  
ضمان اتساق وتسهيل استعراض الطلبات الـواردة إلـى األمانـة فـإن مـن المقتـرح وضـع صـيغة موحـدة  بغية  -٦

لهــذه الطلبــات مــن خــالل اعتمــاد اســتمارة موحــدة تســتخدمها المنظمــات غيــر الحكوميــة الراغبــة فــي الحصــول علــى 
عــايير الـواردة فــي المــادة الم ٢صـفة مراقــب فـي مــؤتمر األطـراف. وتعكــس االسـتمارة المقترحــة المدرجـة فــي الملحـق 

الصـــادر عـــن هـــذا المـــؤتمر. كمـــا جـــرت  FCTC/COP2(6)مـــن النظـــام الـــداخلي لمـــؤتمر األطـــراف والقـــرار  ٢-٣١
مراعــاة الممارســات ذات الصــلة المتبعــة فــي منظمــة الصــحة العالميــة وفــي المعاهــدات األخــرى فــي منظومــة األمــم 

  المتحدة.
 
دة فســُيطلب إلــى المنظمــة غيــر الحكوميــة تــوفير الوثــائق والمعلومــات وٕالــى جانــب اســتيفاء االســتمارة الموحــ  -٧

 الداعمة من قبيل ما يلي:

 رسالة تتضمن الطلب موقعة من رئيس المنظمة؛ 

  وثــائق تحــدد طبيعــة المنظمــة وهويتهــا، بمــا فــي ذلــك أدلــة تؤكــد وضــعها كمنظمــة غيــر ربحيــة (مثــل
 شهادة تسجيل أو إنشاء، ووضع اإلعفاء من الضرائب)؛

  وثــائق تعــرض بالتفصــيل مقاصــد/أهداف المنظمــة وأنشــطتها الرئيســية، بمــا فــي ذلــك نطاقهــا الجغرافــي
 (مثل األنظمة األساسية واإلدارية)؛

  وثــائق تــوفر معلومــات مفصــلة عــن المــوارد البشــرية، ومصــادر التمويــل، والعضــوية، وتصــريف شــؤون
 لي)؛المنظمة (مثل التقرير السنوي، بما في ذلك التقرير الما

  معلومـــات تـــدعم المـــزاعم، إن وجـــدت، القائلـــة بـــأن للمنظمـــة عالقـــات رســـمية مـــع المنظمات/الهيئـــات
 األخرى لمنظومة األمم المتحدة؛

 اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية وثائق تشير إلى اختصاصات المنظمة في المسائل المتعلقة ب
 مواد محددة من االتفاقية).(ومن األفضل أن يشير ذلك إلى  بشأن مكافحة التبغ

                                                           
 .FCTC/COP2(6)انظر القرار     ١
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فـإن االسـتمارة الموحـدة المقترحـة تتضـمن أيضـًا تفاقية من اال ٣-٥من الديباجة والمادة  ١٨ومراعاة للفقرة   -٨
قســمًا يطلــب إلــى المنظمــة غيــر الحكوميــة إصــدار بيــان بأنهــا ال ولــن تتلقــى أيــة مســاهمات أو مســاعدات ماليــة أو 

المؤسسات التابعة لها، وأنها غير مرتبطة بأعضاء صناعة التبغ أو المؤسسات التابعـة غيرها من صناعة التبغ أو 
  لهذه الصناعة، وأنها ستبذل جهودًا معقولة لضمان انطباق األمر ذاته على أعضائها.

 
ة وعنـد تلقـي الوثـائق الضـرورية تضـع األمانـة تقــديرًا أوليـًا لمـا إذا كانـت المنظمـة المتقدمـة بالطلـب مســتوفي  -٩

للمتطلبات التي اعتمدها مؤتمر األطراف بغـرض إعـداد تقريـر ُيرفـع إلـى هيئـة المكتـب. وتقـوم هـذه الهيئـة بعـد ذلـك 
 بالنظر في تقرير األمانة وتحيل توصياتها إلى مؤتمر األطراف التخاذ قرار بهذا الشأن.

  
فـي ذلـك الموعـد النهـائي لتقـديم  وستُتاح االستمارة الموحدة والمعلومـات المتصـلة باسـتعراض الطلبـات، بمـا  -١٠

  الطلبات، على نحو ما يحدد مؤتمر األطراف، في الموقع الشبكي لالتفاقية.
 

  استعراض التفويض
  

من النظام الداخلي "يستعرض مؤتمر األطراف تفويض كل منظمة من المنظمات غير  ٣-٣١وفقًا للمادة   -١١
 مدى استصواب اإلبقاء على مركزها كمراقب".الحكومية في أي من دوراته العادية، ومن ثم يحدد 

  
ولــم يــوفر اســتعراض الممارســات ذات الصــلة فــي المعاهــدات األخــرى لمنظومــة األمــم المتحــدة أمثلــة عــن   -١٢

اإلجــراءات المتبعــة لالســتعراض المنــتظم لتفــويض المنظمــات غيــر الحكوميــة التــي منحهــا مــؤتمر األطــراف المعنــي 
التفـــويض يـــتم فـــي إطـــار عمليـــة انضـــمام وحيـــدة ال تخضـــع فيهـــا صـــفة المراقـــب صـــفة مراقـــب. وبصـــفة عامـــة فـــإن 

الممنوحة للمنظمة، بعد الحصول عليها، لالسـتعراض فـي الـدورات الالحقـة. وفـي العـادة ُترفـع قائمـة محدَّثـة بأسـماء 
 المنظمات المتمتعة بصفة مراقب إلى كل اجتماع لمؤتمر األطراف للموافقة عليها.

  
ل باســـتعراض المنظمـــات ذات العالقـــات الرســـمية مـــع منظمـــة الصـــحة العالميـــة فـــإن المجلـــس وفيمـــا يتصـــ  -١٣

التنفيذي، وعبـر اللجنـة الدائمـة المعنيـة بالمنظمـات غيـر الحكوميـة، يجـري استعراضـًا سـنويًا للتعـاون مـع المنظمـات 
مـات غيـر الحكوميـة كـل غير الحكومية ذات العالقات الرسـمية مـع منظمـة الصـحة العالميـة (ُيسـتعرض ثلـث المنظ

عام). ويستند االستعراض إلى التقارير المرفوعة من المنظمـات غيـر الحكوميـة بشـأن تنفيـذ خطـة التعـاون المعتمـدة 
بشــكل مشــترك والتــي تغطــي األنشــطة علــى مــدى ثــالث ســنوات. وفــي ضــوء المعلومــات التــي توفرهــا المنظمــة غيــر 

نظمات غير الحكومية توصية بشأن ما إذا كان من الواجب مواصلة، أو الحكومية تعتمد اللجنة الدائمة المعنية بالم
  تعليق، أو قطع التعاون مع تلك المنظمة.

 
  عملية استعراض التفويض

  
تســهيًال الســتعراض المنظمــات غيــر الحكوميــة المتمتعــة بصــفة مراقــب لــدى مــؤتمر األطــراف ودعمــًا لهــذا   -١٤

 صفة المراقب فإن من المقترح اتباع العملية التالية: المؤتمر في اتخاذ قراره بشأن اإلبقاء على

  ُيطلب إلى كل منظمة غير حكومية أن تتقدم بتقرير عن أنشطتها إلى األمانة كـل عـامين اعتبـارًا مـن
تـــاريخ التفـــويض، أو اعتبـــارًا مـــن تـــاريخ قـــرار مـــؤتمر األطـــراف ذي الصـــلة فيمـــا يتعلـــق بالمنظمـــات 

نبغـي رفـع التقريـر فـي موعـد أقصـاه سـتة أشـهر قبـل افتتـاح الـدورة الحاصلة علـى التفـويض بالفعـل. وي
التالية لمؤتمر األطراف. ومن الواجب أن يتطـرق التقريـر، علـى وجـه الخصـوص، إلـى األنشـطة التـي 
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بــذلتها المنظمــة دعمــًا لتنفيــذ االتفاقيــة، ومــن األفضــل اإلشــارة إلــى بنــود محــددة مــن االتفاقيــة فــي هــذا 
 الصدد.

 منظمــة غيـــر حكوميــة أن تؤكــد فــي تقريرهــا أن المعلومـــات التــي اســتند إليهــا مـــؤتمر  ُيطلــب إلــى كــل
األطراف لدى منح صفة المراقب ما تزال على حالها وأن تقوم بخالف ذلـك بـاإلبالغ عـن أيـة تغيـرات 

 طرأت على تلك المعلومات.
  

لحكوميـة للتحقـق مـن تلبيتهـا لتلـك وتقوم األمانة بتحليـل التقـارير والمعلومـات المرفوعـة مـن المنظمـة غيـر ا  -١٥
المتطلبات. وُتعد األمانة تقريرًا موجزًا لهيئة المكتب الستعراضه واعتماد توصيات ُتحال إلى مؤتمر األطـراف، وفقـًا 

. ومن الواجب أن تراعى أيضًا مشاركة المنظمة غير الحكومية في دورات مؤتمر األطـراف FCTC/COP2(6)للقرار
 وأجهزته الفرعية.

  
وُيرفع تقرير يـوجز المعلومـات مـن كـل منظمـة غيـر حكوميـة، مشـفوعًا بتوصـيات هيئـة المكتـب والمبـررات   -١٦

ذات الصلة إلى مؤتمر األطراف في كل دورة من دوراته العادية التخاذ قرار بشأن الحفاظ علـى صـفة المراقـب، أو 
لــى المســاهمات التــي قــدمتها المنظمــات غيــر تعليقهــا، أو وقفهــا. كمــا ســيتيح التقريــر لمــؤتمر األطــراف االطــالع ع

  من ديباجة االتفاقية. ١٧الحكومية إلى الجهود الوطنية والدولية لمكافحة التبغ، على النحو الذي تؤكده الفقرة 
  
 

  اإلجراء المطلوب من مؤتمر األطراف
  

العمليــة المقترحــة و  ٢إن مــؤتمر األطــراف مــدعو إلــى اســتعراض االســتمارة المقترحــة المدرجــة فــي الملحــق   -١٧
  قرار بهذا الصدد. اعتماد)، وأن ينظر في ١٦-١٤الستعراضات التفويض المقبلة (الفقرات 
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  ١ الملحق
  قائمة بالمنظمات غير الحكومية التي ما تزال تتمتع بصفة المراقب في مؤتمر األطراف

  ١بعد االستعراض الذي أجرته الدورة الرابعة لهذا المؤتمر
  
  

  المنظمة الدولية للمستهلكين
  المنظمة الدولية لمساءلة الشركات
 الطبيةمجلس المنظمات الدولية للعلوم 

  الشبكة األوروبية لتوقي التدخين والتبغ
  االتحاد العالمي لطب األسنان

  تحالف االتفاقية اإلطارية لمكافحة التبغ
  التحالف الدولي للنساء

  الرابطة الدولية للطب الزراعي والصحة الريفية
  الرابطة الدولية لعيوب الكالم والنطق

  اللجنة الدولية للصحة المهنية
  للممرضين والممرضات المجلس الدولي

  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
  عامالت في رعاية مرضى السرطانالجمعية الدولية للممرضات ال

  االتحاد الدولي لمكافحة السل وأمراض الرئة
  الرابطة الدولية للطبيبات

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

  االتحاد العالمي للقلب
  الجمعية الطبية العالمية

  العائالتالمنظمة العالمية ألطباء 
  الصناعة العالمية للتطبيب الذاتي

  
  
  

                                                           
 .FCTC/COP4(23)انظر القرار     ١
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  ٢الملحق 
  

  ١للمنظمات غير الحكومية الراغبة في الحصول على صفة المراقب في مؤتمر األطراف استمارة
   
 :اسم المنظمة والتفاصيل الكاملة لجهة االتصال - ١

  االسم:
  لقب رئيس المنظمة: اسم/

  العنوان الكامل:
  البريد اإللكتروني: الفاكس/ الهاتف/

  الموقع الشبكي:

 جهة (جهات) االتصال: - ٢

  االسم:
  الوظيفة:
  الشعبة: اإلدارة/

  العنوان الكامل:
  البريد اإللكتروني: الفاكس/ الهاتف/

 سنة إنشاء المنظمة: - ٣

  (يرجى إدراج شهادة التسجيل)
  

  نوع المنظمة: - ٤
إيضـــاح مـــا إذا كانـــت المنظمـــة دوليـــة (أي تمثـــل جـــزءًا مهمـــًا مـــن األفـــراد المنظمـــين عالميـــًا مـــن أجـــل  يرجـــى

  المشاركة في ميدان اهتمام معين تعمل فيه المنظمة) و/أو إقليمية:
  
  

مـن  ١٧يرجى إيضاح نوع المنظمة (على نحو ما هو محدد مثًال في القائمة غير الشاملة المدرجة في الفقـرة 
االتفاقيــــة، أي أنهــــا مــــن الهيئــــات الصــــحية المهنيــــة، أو المجموعــــات النســــائية والشــــبابية والبيئيــــة، أو ديباجــــة 

  مجموعات حماية المستهلكين، أو المؤسسات األكاديمية، أو مؤسسات الرعاية الصحية):
  
  

                                                           
 من النظام الداخلي لمؤتمر أطراف االتفاقية. ٢-٣١وفقًا للمادة     ١



FCTC/COP/5/26   Annex 2 

7 

 مقاصد/أهداف المنظمة: - ٥

نحــو مــا هــو وارد فــي الدســتور أو فــي اإلداريــة ومــا إليهــا، علــى  (يرجــي إدراج نســخة مــن القــوانين األساســية/
  وثيقة مكافئة)

  
  

 أنشطة المنظمة: الميادين الرئيسية لعمل/ - ٦

  
األنشــطة التــي تزمــع المنظمــة القيــام بهــا دعمــًا لتنفيــذ االتفاقيــة مــع إشــارة خاصــة إلــى مــواد محــددة مــن  - ٧

 االتفاقية:

  
  روح االتفاقية، وأغراضها، ومبادئها: يرجى اإلشارة إلى تلك األنشطة المتماشية مع

  
  لماذا تسعى المنظمة للحصول على التفويض؟

  
(يرجـــى إدراج الوثـــائق الداعمـــة مثـــل بيانـــات المهمـــة؛ ودســـتور المنظمـــة؛ والمطبوعـــات الحديثـــة؛ والقـــيم األساســـية 

  للمنظمة؛ والخطط االستراتيجية؛ وما إلى ذلك)
 عضوية المنظمة وتصريف شؤونها - ٨

  يرجى توفير المعلومات بشأن ما إذا كانت العضوية للهيئات أو األفراد:
  

يرجـــى تـــوفير معـــايير العضـــوية وسياســـاتها وٕاجراءاتهـــا المتبعـــة عنـــد التحقـــق مـــن عـــدم وجـــود صـــالت تـــربط 
  ١األعضاء بصناعة التبغ:

  
لتقــارير الســنوية، والرســوم (يرجــى إدراج الوثــائق ذات الصــلة المتعلقــة بالعضــوية، والهيكــل، والتمويــل، مثــل نســخ ا

البيانيـــة للهيكــــل التنظيمـــي، والقــــوانين اإلداريــــة، والمواثيـــق، والقــــوانين األساســــية، والدســـتور أو األحكــــام األساســــية 
   للمنظمة؛ واإلجراءات والسياسات الداخلية)

 الممثليات اإلقليمية (إن وجدت): مواقع المكاتب/ - ٩

  
  

                                                           
". تضـارب أساسـي ال يمكـن تسـويته بـين مصـالح دوائـر صـناعة التبـغ وبـين مصـالح سياسـات الصـحة العموميـة هناك"     ١

 ).من االتفاقية ٣-٥المبادئ التوجيهية لتنفيذ المادة من  ١(المبدأ 
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(يرجى اإلشارة بإيجاز إلى قدرة الموارد البشرية للمنظمـة بمـا فـي ذلـك هيكل المنظمة ومواردها البشرية:  -١٠
 نوع العاملين والمتطوعين وعددهم)

  
  

 المعلومات المالية ومصادر تمويل المنظمة: -١١

  
  

 البيانات -١٢

  تعلن هذه المنظمة أنها ال تتلقى، ولم تتلق، ولن تتلقى مستقبًال، بصورة مباشرة أو غيـر مباشـرة، أيـة
 مساعدات مالية أو غيرها من صناعة التبغ أو المؤسسات التابعة لها. مساهمات أو

  تعلن هذه المنظمة أنها غير مرتبطة، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بأعضاء صناعة التبغ أو بأي
 من المؤسسات التابعة لهذه الصناعة.

 تلقـى، ولـم يتلـق، ولـن تعلن هذه المنظمة أنها بذلت جهودًا معقولـة لضـمان أن أيـًا مـن أعضـائها ال ي
بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة، أيــة مســاهمات أو مســاعدات ماليــة أو غيرهــا مــن يتلقــى مســتقبًال، 

 صناعة التبغ أو المؤسسات التابعة لها.

 ائها ليس، ولم يكن، ولن يكـون تعلن هذه المنظمة أنها بذلت جهودًا معقولة لضمان أن أيًا من أعض
أي مـن المؤسسـات التابعـة لهـذه بـغير مباشرة، بأعضاء صناعة التبـغ أو بصورة مباشرة أو مرتبطًا، 
 الصناعة.

إن خرق أي من البيانات الواردة أعاله سيؤدي إلى تعليق صفة المراقب الممنوحة للمنظمة بانتظـار اسـتعراض 
  رسمي تقوم به األمانة ومؤتمر األطراف.

  
اإلشارة إلى ما إذا كان للمنظمة عالقات رسمية مـع منظمـات وهيئـات أخـرى فـي منظومـة األمـم  يرجى -١٣

 المتحدة:

  
 

  (يرجى تقديم الوثائق الداعمة)
  (االسم واللقب بالكامل) :الموقِّع

  
  التاريخ:

  
  التوقيع: 

  
  

  
=     =     =  


