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 تي   ألعمال المؤقت وتتوافق مع الوثيقمن جدول ا 8-8و  2-8 ينتتعلق هذه الوثيقة بالبند
FCTC/COP/8/15  و  FCTC/COP/8/21/REV.1 

 
ي اتفاقية منظمة 

 
 الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغالدورة الثامنة لمؤتمر األطراف المشاركة ف

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

 
 

ي 
 
ي االتفاقية اإلطارية جلساتمشاركة اإلعالم والعامة ف

 
 مؤتمر األطراف المشاركة ف

 
 

 التوصيات الرئيسية
  

ي منع صناعات  3-5يدعم تحالف االتفاقية اإلطارية المادة  •
، ويؤمن بأنه ينبغ 

ا
وقواعدها اإلرشادية دعًما كامًل

منح ل الشاراتعن طريق مؤتمر األطراف  جلساتالتسلل إىل التبغ من 
ُ
ي ت

 لعامة. التر
عملية فرز مسبق للمنتسبي   للعامة الستبعاد ممثلي  بإجراءيوصي تحالف االتفاقية اإلطارية األطراف  •

ي النية من العامة قبل انعقاد  والتفريق بينهم وبي   صناعات التبغ 
 مؤتمر األطراف.  جلساتحست 

بإجراء عملية مؤتمر األطراف ويوصي األطراف  جلساتيقر تحالف االتفاقية اإلطارية بأهمية حضور اإلعالم  •
التسلل الجتماعات االتفاقية اإلطارية  علعالم للتأكد من عدم قدرة صناعات التبغ فرز مسبق للمنتسبي   لل 

 من خالل اإلعالم. 
ح األمانة بتعديل القاعدة كذلك  • من قواعد اإلجراءات  32تواؤًما مع هذا، يدعم تحالف االتفاقية اإلطارية مقتر

ي للعالميي   المعتمدين الذين خضعوا للتدقيق كما ينبفقط للسماح 
بحضور مناقشات مؤتمر األطراف  غ 

 "المفتوحة". 
ا، يدعم تحالف االتفاقية اإلطارية  • ً ح وأخت    األمانةمقتر

ا
( من قواعد 2) 27للقاعدة  الذي يتضمن تعديًل

اضية الجتماعات الهيئات الفرعية "مفتوحة"، تواؤًما مع الممارسات المتبعة، اإلجراءات  لجعل الحالة االفتر
ي لتلك االجتماعات أن تكون "علنية" أو "محدودة"مالم يقرر األطراف 

 .1أنه ينبغ 
 

 
 

عد األمر مهًما
ُ
 لم ي

  
ها صناعات التبغ وتؤثر عل الساحة الرسمية  شارة "العامة" هي أحد  ي تتسلل عتر

، وعليه لتطوير المعاهدةالسبل القليلة الباقية التر
ر من خالل  ي الوقت نفسه وقواعد للمشاركة، إرساء فمن المهم حماية مؤتمر األطراف وصونه من تأثت  صناعات التبغ غت  المتر

ف 
ا أن 

ً
ي حسنة النية كيانات   بمرور وبمشاركةتأكد من أن اإلجراءات تسمح نمن المهم أيض

وال تربطها خضعت للتدقيق كما ينبغ 
 .تطوير المعاهدةة تؤثر عل عملية بصناعات التبغ روابط مض  

 
 
  

                                                 
1
ي ليست من  العلنية"الجلسات أو االجتماعات " 

هي الجلسات أو االجتماعات المفتوحة لحضور األطراف والدول ومنظمات التكامل االقتصادي اإلقليمية التر
ي اعتمدها مؤتمر األطراف بمقتض  القاعدتي   

، باإلضافة إىل أفراد من  31و 30األطراف واألمانة والمنظمات الحكومية الدولية وغت  الحكومية التر عل التواىلي
 العامة. 

ي ليست هي  الجلسات أو االجتماعات "المفتوحة"
الجلسات أو االجتماعات المفتوحة لحضور األطراف والدول ومنظمات التكامل االقتصادي اإلقليمية التر

ي تحمل صفة مراقب بمقتض  القاعدتي    من األطراف واألمانة والمنظمات الحكومية الدولية وغت  الحكومية
.  31و 30التر  عل التواىلي

المنعقدة لغرض محدد وتحت ظروف استثنائية والمفتوحة لحضور األطراف واألفراد  الجلسات أو االجتماعاتهي  "المحدودةلسات أو االجتماعات "الج
 الالزم حضورهم من طاقم عمل األمانة. 
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 معلومات أساسية
  
ي االتفاقية اإلطارية بالشفافية وجعله اجتماعات 

 
ام مؤتمر األطراف المشاركة ف ي إساءة استخدام التر 

 
صناعات التبغ لديها باع طويل ف

مشاركة العامة، حي   يتسلل ممثلو صناعات التبغ لجلسات مؤتمر األطراف مستغلي   شارة العامة، االتفاقية اإلطارية مفتوحة ل
ي الوقت ذاته يجمعون المعلومات بشأن اللوائح التنظيمية المحتملة الستحداث  شوهدوا 

 
يتالعبون بالمبعوثي   ويرهبونهم ، وف

اتيجيات وتقويض التقدم المحرز.   استر
 

ي 
 
وعة، عل سبيل المثال، ف وتوكول المتاجرة غت  المشر شخص من  28من أصل  23الجولة الثالثة من المفاوضات الموجهة لتر

فبأنهم من بي   أنفسهم  عن تعريفلالذين كانوا مستعدين ل عل ساحة التفاوض كانوا موظفي   لدى  أفراد الجمهور العام المشر
يطاني يمثلون هؤالء األفراد  كان،  صناعات التبغ كة التر كة فيليب موريس الشر كة التبغ اليابانية الدولية وشر ة األمريكية للتبغ وشر

كات أخرى يال للتبغ من بي   شر كة امبت  اتخذ األطراف قراًرا مخصوًصا باستبعاد العامة  ، ونتيجة لهذا وللتدخالت األخرىالدولية وشر
وعة، وقد اتبع وتوكول المتاجرة غت  المشر ي الدورات الخامسة والسادسة ت هذه الممارسة من جوالت المفاوضات النهائية لتر

 
ف

ي االتفاقية اإلطارية. 
 
 والسابعة من مؤتمر األطراف المشاركة ف

 
ام مؤتمر األطراف بالشفافية، فهي عل سبيل المثال تسمح لألكاديميي    عد شارة العامة سبيٌل مهم إلعالء التر 

ُ
ي الوقت ذاته ت

 
إال أنه ف
 عثة رسمية أو من غت  المراقبي   بحضور اجتماعات مؤتمر األطراف. من غت  المنتمي   ألي بوللطالب 

 
ي األمانة من هؤالء الذين يرغبون بحضور جلسات  منذ الدورة السادسة لمؤتمر األطراف، استلزمت

 
مؤتمر األطراف المشاركة ف

كأفراد من العامة أن يقدموا إقرارات موقعة يقرون فيها بأنهم ال تربطهم عالقة بصناعات التبغ، إال أنه ال توجد   االتفاقية اإلطارية
 عملية متابعة ُمطبقة لضمان صدق اإلقرار. 

 
كما هو موضح عل موقع -فإنه يجب لعملية اعتماد مستقلة، حضور جلسات مؤتمر األطراف الذين يودون  يي   اإلعالميخضع 

هم من اإلعالميي   ملء نماذج طلب وتقديم إقرارات تضارب المصالح،  -3و2فاقية اإلطاريةاالت عل المراسلي   والصحافيي   وغت 
 باإلضافة إىل عدد من الوثائق المرافقة من بينها خطابات من رؤساء التحرير الذين يرأسونهم ونسخ من جوازات سفرهم. 

 
 

ي للعامة الخضوع لعملية فرز أكثر 
اينبغ 

ً
 تدقيق

  
لتعزيز تدابت  األمانة الموجودة بالفعل، ولخفض احتمالية تسلل صناعات التبغ، يوصي تحالف االتفاقية اإلطارية بأن تطبق أمانة 

ي حضور جلسات مؤتمر األطراف. 
ا عل العامة الذي يرغبون ف 

ً
 االتفاقية إجراءات فرز أكتر تعمق

 
ط عل العامة أن يقدموا ، قد يعل سبيل المثال خطاب إعالن النية لحضور مؤتمر األطراف، وذلك قبل بدء  ألمانة االتفاقيةشتر

ة، مصحوًبا ب ة الذاتية يصف خلفيتهم المهنية واهتماماتهم بمكافحة التبغ. الدورة بفتر  ملخص للست 
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ي استلزام 
ي  وتقديمه تضارب المصالح ر إقراالعامة استيفاء نموذج األفراد من عالوة عل ذلك، فإنه ينبغ 

قبل موعد الفعالية التر
ي جرى اعتماد األوراق الرسمية من أجلها.  30تعقدها أمانة االتفاقية بـ 

 يوًما والتر
 

بيانات االعتماد تلك، يمكن منح من خضعوا للتدقيق من العامة حق الدخول لمؤتمر األطراف بعد أن تراجع أمانة االتفاقية 
 فريدة مخصصة للعامة، حيث تحمل الشارة إسم حاملها وبلده ومنصبه ولقبه وصورته. وتزويدهم بشارة 

 
بالعوام المعتمدين عل األطراف وعل المعتمدين من المنظمات المراِقبة قبل انعقاد وآِخًرا، قد ترتب أمانة االتفاقية توزيــــع قائمة 

 دورة مؤتمر األطراف. 
 
 

 حضور اإلعالميي   جلسات مؤتمر األطراف
 
ي االتفاقية اإلطارية، فالحضور 

 
ي جلسات مؤتمر األطراف المشاركة ف

 
يقر تحالف االتفاقية اإلطارية بصفة خاصة بأهمية اإلعالم ف

ي أوساط  ةاإلعالمي يوفر فرصة مهمة إلعالء صورة االتفاقية اإلطارية وتسليط الضوء عل القضايا المهم
 
 عامة الناس. ف

 
ي اإلعالميي    -تواؤًما مع الممارسة المتبعة حالًيا–يوصي تحالف االتفاقية اإلطارية 

 
ي التدقيق ف

 
ي ألمانة االتفاقية أن تستمر ف

بأنه ينبغ 
ي لها أن تسغ لضمان نظافة هؤالء المتقدمي   من أي روابط تربطهم 

الذين يتقدمون لحضور جلسات مؤتمر األطراف، وينبغ 
 بصناعات التبغ. 

 
ي ألمانة االتفاقية أن 

عد باإلضافة إىل ذلك، ينبغ 
ُ
قائمة بأسماء اإلعالميي   وصفتهم أو انتماءاتهم ممن حصلوا عل االعتماد لحضور  ت

ها عل األطراف وعل المنظمات المراِقبة لدى المؤتمر  قبل انعقاد دورة مؤتمر األطراف.   مؤتمر األطراف وتنشر
 

ا، يوصي تحالف االتفاقية  ً ح األمانة بتعديل القاعدة وأخت  للسماح فقط من قواعد اإلجراءات  32اإلطارية األطراف باعتماد مقتر
ي بحضور مناقشات مؤتمر األطراف "المفتوحة". 

 للعالميي   المعتمدين الذين خضعوا للتدقيق كما ينبغ 
 
 

ي اجتماعات الهيئات الفرعية
 
 مشاركة العامة ف

 
ي الوقت الراهن، تنص قواعد اإلجرا 

ي الجتماعات الهيئات الفرعية ف 
لالتفاقية اإلطارية )أي الفرق العاملة( التابعة ءات عل أنه ينبغ 

متبعة لجلسات يتواءم هذا مع قواعد اإلجراءات الو أن تكون مفتوحة لمشاركة العامة مالم يقرر مؤتمر األطراف خالف ذلك، 
ا 
ً
 ما تكون علنية، إال أنه وفق

ا
ي عادة

لم ينعقد يوًما أي اجتماع لفريق عامل أو  FCTC/COP/8/21للوثيقة مؤتمر األطراف، والتر
ي العلن. 

اء ف   لفريق ختر
 

 للقاعدة يدعم تحالف االتفاقية اإلطارية 
ا
ح األمانة الذي يتضمن تعديًل اضية 2) 27مقتر ( من قواعد اإلجراءات لجعل الحالة االفتر

ي لتلك االجتماعات أن تكون الجتماعات الهيئات الفرعية "مفتوحة"، تواؤًما مع 
الممارسات المتبعة، مالم يقرر األطراف أنه ينبغ 

 .""علنية" أو "محدودة
 

ة
َ
َمد

َ
 ال ُيسمح بحضور االجتماعات "المفتوحة" سوى األطراف والدول من غت  األطراف وأمانة االتفاقية والمنظمات الُمراِقبة المعت

 لدى مؤتمر األطراف. 


