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 FCTC/COP/8/19 من جدول األعمال المؤقت وتتوافق مع الوثيقة 8-6تتعلق هذه الوثيقة بالبند 

 

ي اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة 
 
 التبغالدورة الثامنة لمؤتمر األطراف المشاركة ف

ة من  ي الفتر
 
ين األول/ أكتوبر  6إىل  1ف  ابمدينة جنيف، سويش  2018تشر

 
 

  المراِقبةالمنظمات الحكومية الدولية جوانب اعتماد مراجعة 
ي االتفاقية اإلطارية  األطراف المشاركةمؤتمر  لدى

 
 ف

 
 

 التوصيات الرئيسية
  

ي ال •
 
ي لألطراف أن يطلبوا من أمانة ف

ي متابعة ا االتفاقيةدورة الثامنة لمؤتمر األطراف، ينبغ 
 
لمنظمات أن تستمر ف

بشأن كيفية دعمهم منهم بغرض جمع المعلومات  ؛ وذلكمؤتمر األطراف دىل المراِقبةالحكومية الدولية 
ي منتاات التبغبروتوكول القضاء عىل المتاجرة غت  و التفاقية اإلطارية تنفيذ كل من ال

 
وعة ف وما إذا  ،  المشر

كات صناعة التبغكا كات صناعة التبغ قد تقوض إحراز التقدم ف، نت لهم روابط بشر درجة عمق روابطهم بشر
ي تنفيذ كل من ا

ي منتاات التبغو التفاقية اإلطارية ف 
وعة ف   .بروتوكول القضاء عىل المتاجرة غت  المشر

ي  •
ا، قبل انعقاد  المراِقبة لدى مؤتمر األطرافلمنظمات الحكومية الدولية لينبغ 

ً
تقديم هذه المعلومات سلف

ي عام 
 عىل أقل تقدير.  2020الدورة التاسعة لمؤتمر األطراف ف 

ي لمكتب مؤتمر األطراف أن يقي  المحدد الموعد  باتباع هذا  •
 المنظمات الحكومية الدولية ردودم بحذر ، ينبغ 

ي دورته التاسعة بشأن 
من المنظمات  المراقب ألي صفة تعليقوأن يقدم التوصيات لمؤتمر األطراف ف 

عىل ما هي عليه، وكذلك األمر بالنسبة إلسهاماتهم  صفتها أو إبقاء  الصفة أو حابالحكومية الدولية 
ي منتاات التبغ كل من االتفاقية اإلطارية وبروتوكول القضاء عىل المتاجرة غت  المحتملة لتنفيذ  

وعة ف   .المشر
ا ألمانة  •

ً
ي أيض

ي العمل لتعزيز  االتفاقيةينبغ 
النموذجية بشأن منع تدخالت السياسة استيعاب أن تستمر ف 

ي أوساط وكاالت األمم المتحدة، عىل النحو الذي دعمه المالس االقتصادي 
كات صناعة التبغ ف  شر

 واالجتماعي باألمم المتحدة. 
 

 
 

عد األمر 
ُ
 مهًما لماذا ي

  

ي دورات 
عد مشاركتها ف 

ُ
ي تنفيذ االتفاقية اإلطارية ودعم ذلك التنفيذ، وت

ي اإلسهام ف 
تلعب المنظمات الحكومية الدولية دوًرا مهًما ف 

ي االتفاقية اإلطارية فرصة مهمة لتلك المنظمات لتظل مواكبة لعمل مؤتمر األطراف ولتحدد الفرص 
مؤتمر األطراف المشاركي   ف 

م  
ُ
ي ت

ي تنفيذ المعاهدة ومن دعم ذلك التنفيذ. التر
ها من المشاركة ف 

 
 كن

 
كِ  المنظمات الحكومية الدولية المراِقبة لدى مؤتمر األطرافإال أن بعض  ي نشاطات مشتر  مشتر

كات صناعة التبغ عىل ة ف  كة مع شر
ي مؤتمر األطراف ودعم مكافحة التبغ  كياناتها الحاكمةتلك المنظمات المراِقبة لدعم   يفتقر العديد منو أساس مستمر، 

للمشاركة ف 
 العالمية. 

 

 المنظمات الحكومية الدولية المراِقبة لدى مؤتمر األطراف صفة
 

ي تحمل  المنظمات الحكومية الدوليةأغلب ُمنحت 
ي االتفاقية اإلطارية  لدى صفة مراقبحالًيا التر

مؤتمر األطراف المشاركة ف 
ي عام  صفةتلقائًيا 

ي الدورة الثانية لمؤتمر األطراف ف 
 ، وجرى االتفاق من خالل هذا 2007مراقب من خالل قرار اتخذه األطراف ف 
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ي مفاوضات االتفاقية اإلطارية أن 
 
ي شاركت بصفتها مراقب ف

ي لكل المنظمات الحكومية الدولية التر
منح تلك القرار عىل أنه ينبغ 

ُ
ت

لنيل صفة مراقب كل ما كان مطلوًبا من المنظمات الحكومية الدولية هو أن تكون لها و  ،األطرافبصورة تلقائية لدى مؤتمر  الصفة
منح هذه الصفة. 

ُ
 عالقة رسمية بامعية الصحة العالمية لت

 
ي تسغ لنيل صفة مراقب أن تتقدم

 1-30بموجب القاعدة  بطلب منذ ذلك القرار، كان مطلوًبا من المنظمات الحكومية الدولية التر
ي نيل صفة مراقب لدى مؤتمر األطراف تلك من قواعد اإلجراءات، وتشت  

 
القاعدة إىل أنه يمكن للمتقدمي   الادد الذين يرغبون ف

ي ألمانة االتفاقية اإلطارية أن تأخذ المادة  بطلب التقدم
ا إلجراءاتها الداخلية الحاكمة، لكن ينبغ 

ً
ية من االتفاقية اإلطار  3-5وفق

كات صناعة التبغ( والفقرتي    ي  18و 17)بشأن تدخالت شر
 
ي الحسبان عند وضع تلك الطلبات ف

 
من المقدمة التمهيدية لالتفاقية ف

ي الدورة الثانية لمؤتمر األطراف لم  المنظمات الحكومية الدوليةاالعتبار، والادير بالذكر أن 
 
ي ُمنحت صفة مراقب تلقائًيا ف

التر
 .تخضع لهذه المتطلبات

 
ي دورته السابعة، أشارت أمانة االتفاقية 

 
ي تقرير ُرفع لمؤتمر األطراف ف

 
ا من ف

ً
 لدى المراِقبة المنظمات الحكومية الدوليةأن عدد

ا من   مؤتمر األطراف
ً
كات صناعة التبغ عىل أساس مستمر  كازء من سياساتها وبراماها، يثت  هذا التقرير عدد كانت مشاركة مع شر

ي  األسئلة بشأن قدر 
 
كات صناعة التبغ ف ة بي   تلك المنظمات وبي   شر ة وغت  المباشر التدخل الذي قد تتسبب فيه الروابط المباشر

 تنفيذ االتفاقية اإلطارية. 
 

ي تضطلع بها 
ي دورته السابعة إجراءات الستيعاب أفضل للنشاطات الت 

 
المنظمات الحكومية بدأ مؤتمر األطراف ف

 األطرافالدولية المراِقبة لدى مؤتمر 
  

ي الوقت الراهن، لم تار أي مراجعة لصفة 
ي تحملها  ف 

وعىل أي منظمة حكومية دولية مراِقبة لدى مؤتمر األطراف، المراقب التر
، حيث أنه  ي تحمل صفة مراقب لدى مؤتمر األطراف لمراجعة كل عامي  

النقيض من ذلك تخضع المنظمات غت  الحكومية التر
ا أن ياب عىل تلك المنظمات غت  ال

ً
 ألعمالها لدعم المعاهدة ، وياب أيض

ا
حكومية كازء من هذه العملية أن تقدم تقريًرا مفصًل

 من االتفاقية اإلطارية.  3-5تؤكد عىل امتثالها للمادة 
 

ي تحمل صفة مراقب فيما يتصل بتورطها مع لمعالاة االفتقار البي    
ي أوساط المنظمات الحكومية الدولية التر

 لتناسق السياسات ف 
كات صناعة التبغ، باإلضافة إىل  ي يضطلع بها هؤالء المراقبي   لدعم االتفاقية اإلطارية و بروتوكول شر

تحسي   فهم النشاطات التر
ي منتاات ال

وعة ف  ي لألمانة أن تعقد استقصاء لتبغالقضاء عىل المتاجرة غت  المشر
ِفق عىل أنه ينبغ 

ُ
لمنظمات الحكومية الدولية ، ات

ي الملحق ، المراِقبة لدى مؤتمر األطراف
ورة تقديم المنظمات  FCTC/COP/7/29من الوثيقة  2تادون االستقصاء ف  وطلبات بض 

ي تحمل صفة مراقب للمعلومات بشأن حضورها دورات مؤتم
ي ربما اضطلعوا الحكومية الدولية التر

ر األطراف وتفاصيل األعمال التر
من االتفاقية اإلطارية،  3-5بها لدعم تنفيذ االتفاقية اإلطارية، باإلضافة لتفاصيل أي سياسات قد تكون لديهم تتواءم مع المادة 

كات صناعة التبغ.  ة من شر ة أو غت  مباشر  وما إذا كانوا قد قبلوا أي إسهامات مالية مباشر
 
ي 
ي دورته الثامنة تقريرها ف 

ا من تش ،1المرفوع إىل مؤتمر األطراف ف 
ً
 27فقط من أصل  8ت  أمانة االتفاقية اإلطارية إىل أنها تلقت ردود

، 3-5رصحت فيها المنظمات الثمانية بأن نشاطاتها كانت متواءمة مع المادة منظمة حكومية دولية مراِقبة لدى مؤتمر األطراف، 
ي ظل االتفاقية اإلطارية. إال أن أي منها لم 

اماتها ف   يتلق دعًما من الكيان الحاكم فيما يخص التر 
 

ي لألطراف أن تطلب من أمانة االتفاقية متابعة المنظمات الحكومية الدولية 
ي الدورة الثامنة لمؤتمر األطراف ينبغ 

 
ف

 بصفة منفردة وأن تقدم تقاريرها للمكتبكٌل المراِقبة  
 

ي متابعتها  اإلطاريةيوصي تحالف االتفاقية 
ي ألمانة االتفاقية أن تستمر ف 

ي تحمل صفة  لمنظمات الحكومية الدوليةلبأنه ينبغ 
التر

مراقب لدى مؤتمر األطراف؛ بغرض جمع المعلومات بشأن كيفية أن تلك المنظمات المراِقبة تدعم تنفيذ كل من االتفاقية 
و  اإلطارية و ي منتاات التبغبروتوكول القضاء عىل المتاجرة غت  المشر

كات عة ف  ، باإلضافة إىل معرفة ما إذا كانوا يتعاملون مع شر
ة.  ة أو غت  مباشر  صناعة التبغ بصفة مباشر
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ي دورته الثامنة أن يتفق عىل موعد 
 
ي لمؤتمر األطراف ف

ي يوصي تحالف االتفاقية اإلطارية بأنه ينبغ 
ي ل نهائ 

منظمات الحكومية لينبغ 
م به لتقديم هذه المعلومات ألمانة االتفاقية،  ي هذه المعلومات قبل انعقاد الدورة التاسعة لمؤتمر الدولية أن تلتر 

ي تلقر
وينبغ 

 .عىل األكت  األطراف 
 

م بعناية ردود المنظمات الحكومية الدولية وأن  ي لمكتب مؤتمر األطراف أن يقي 
، ينبغ  ي

يقدم توصيات عقب هذا الموعد النهائ 
ي دورته التاسعة بشأن تعليق صفة المراقب ألي من تلك المنظمات أو حابها أو إبقاء الصفة عىل ما هي عليه

 
، لمؤتمر األطراف ف

ي للمكتب أن ياري تقييًما 
كات صناعة التبغ، ينبغ  لدرجة  فردًيا حالما يتحدد أو ُيعرف بأن تلك المنظمات المراِقبة تتعاون مع شر

ا التفاعل ال
ً
ي أيض

ي عندها قد يقوض تضارب المصالح هذا تنفيذ االتفاقية اإلطارية، ينبغ 
ي المصالح، والدرجة التر

 
ي قد تمثل تضارًبا ف

تر
ي الحسبان اإلسهامات الم

 
ي قد تللمكتب أن يأخذ ف

االتفاقية اإلطارية و قدمها كل منظمة حكومية دولية لتنفيذ كل من حتملة التر
ي منتاات التبغبروتوكول القضاء عىل المتاج

 
وعة ف  .رة غت  المشر

 
ي تعزيز استيعاب 

 
ي ألمانة االتفاقية اإلطارية أن تستمر ف

ا بأنه ينبغ 
ً
كازء من هذا العمل، يوصي تحالف االتفاقية اإلطارية أيض

ي وضعتهاالسياسة النموذجية 
كة بي   الوكاالت  التر ي أوساط  فرقة عمل األمم المتحدة المشتر

 
كات صناعة التبغ ف لمنع تدخل شر

ي تحمل صفة مراقب لدى مؤتمر األطراف، تدرج السياسة النموذجيةوكاالت األمم المتحدة 
من  3-5تدابت  تتواءم مع المادة  2التر

ي يمكن لوكاالت األمم المتحدة أن تعتمدها للحد من التفاعالت 
كات صناعة  معاالتفاقية اإلطارية وقواعدها اإلرشادية، والتر شر

ة  التبغ اكة حقيقية أو متصور  كاتولتانب أي شر ي حزيران/ يونيه ، ومع تلك الشر
 
ي قرار اتخذ ف

 
المالس االقتصادي  ، دع32017ف

كة بي   الوكاالت واالجتماعي باألمم المتحدة أعضاء  ي وضعو  فرقة عمل األمم المتحدة المشتر
أنفسهم بما ها بلتنفيذ السياسات التر

 لسياسة النموذجية للفرقة. يتواءم مع ا
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 ، متوافر من خالل: E/RES/2017/8قرار المالس االقتصادي واالجتماعي  

http://undocs.org/ar/E/RES/2017/8    
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