
 
  منظمـة الصحـة العالميـة

  A/FCTC/COP/1/DIV/6  مؤتمر األطراف في اتفاقية
  ٢٠٠٦ فبراير/ شباط ٧  منظمة الصحة العالمية اإلطارية         

    بشأن مكافحة التبغ   
  الدورة األولى

   من جدول األعمال ٣البند 
  
  
  
  

  تقرير الفريق العامل الحكومي الدولي المفتوح العضوية
   اإلطاريةالصحة العالميةالمعني باتفاقية منظمة 

  بشأن مكافحة التبغ
  
  

  تقرير الرئيس
  
  

  مالحظات استهاللية
  
، اتفاقية  ١-٥٦ج ص ع  ، أقرت جمعية الصحة العالمية باإلجماع، بموجب قرارها         ٢٠٠٣ مايو/ في أيار   -١

 العمومية فـي    منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ، والتي تعتبر أحد المعالم في تاريخ الصحة             
وفي الوقت ذاته، أقرت جمعية الصحة بضرورة القيام بأعمال تحضيرية ملموسة حتى يتسنى للـدورة               . العالم

وعلى ذلك، تم إنشاء الفريـق      . األولى لمؤتمر األطراف أن تفي بالمهمة الموكولة إليها بموجب أحكام االتفاقية          
ظر في القضايا الواردة في االتفاقية، وإعداد اقتراحـات         العامل الحكومي الدولي المفتوح العضوية من أجل الن       

وتشمل اختصاصات الفريق   . بشأنها لكي يتم، حسب االقتضاء، النظر فيها واعتمادها من قبل مؤتمر األطراف           
  :العامل ما يلي

  
  خيارات لتعيين أمانة دائمة وترتيبات لسير عملها؛  )أ(
  
  ؛مشروع ميزانية للفترة المالية األولى  )ب(
  
وضع نظام داخلي لمؤتمر األطراف، بما في ذلك معايير خاصة بمـشاركة المـراقبين فـي                  )ج(

  دورات المؤتمر؛
  
استعراض المصادر واآلليات القائمة والمحتملة فيما يخص مساعدة األطراف علـى الوفـاء               )د(

  بالتزاماتها بموجب االتفاقية؛
  
  .ية وأحكام مالية تنظم سير عمل األمانةوضع نظام مالي لمؤتمر األطراف وهيئاته الفرع  )ه(
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إضافة إلى ذلك، كان لزاماً على الفريق العامل اإلشراف على عملية التحضير للدورة األولى، وتقديم                 -٢
  .تقاريره إلى مؤتمر األطراف رأساً

  
لفريـق  وبصفتي رئيساً للفريق العامل، أتشرف بأن أقدم تقريراً عن نتائج الدورتين اللتـين عقـدهما ا         -٣

فبراير /  شباط٤يناير إلى /  كانون الثاني٣١، ومن ٢٠٠٤يونيو /  حزيران٢٥ إلى ٢١العامل في الفترتين من 
، وما تالهما من اجتماعات عقدها المكتب للتحضير للدورة األولى لمؤتمر األطـراف فـي االتفاقيـة                 ٢٠٠٥
  .اإلطارية

  
ة أخرى، للدعم الـذي قدمـه المـدير العـام           وأود في هذا المقام أن أعرب عن شكري وتقديري، مر           -٤

غـالس  ومعاونوه، والسيما مبادرة التحرر من التبغ بقيادة الدكتورة فيرا لويزا دا كوستا إي سيلفا، والـسيد دو                
بتشر، وهما من الشخصيات الرائعة ومن الموظفين الدوليين الجادين في عملهم، واللذين أود أن أعرب لهمـا                 

  .عن تقديري الخاص
  
ما أود أن أتقدم بالشكر إلى نواب رئيس الفريق العامل، لما قدموه من مساعدة ولقيامهم بمهامي نيابة                 ك  -٥

عني حال عدم وجودي لتنسيق عمل الفريق العامل، وأخص بالذكر السيدة باتريشيا المبـرت، مـن جنـوب                  
  .انٍأفريقيا، والتي رأست الدورة الثانية للفريق العامل بما عرف عنها من حنكة وتف

  
   في التحضير للدورة األولى لمؤتمر األطراف الدوليأنشطة الفريق العامل الحكومي

  
  خيارات لتعيين أمانة دائمة وترتيبات لسير عملها

  
  تعيين أمانة دائمة  

  
، ٢٠٠٤يونيـو   /  حزيران ٢٥ إلى   ٢١نظر الفريق العامل، أثناء دورته األولى المنعقدة في الفترة من             -٦

مطروحة لتعيـين األمانـة الدائمـة واتخـاذ الترتيبـات الالزمـة لـسير عملهـا، اهتـداًء                   في الخيارات ال  
وحقق الفريق العامل تقدماً ملموسـاً خـالل هـذا          . التي أعدتها األمانة المؤقتة    A/FCTC/IGWG/1/7 بالوثيقة
ح ترتيبـات عمـل   فقد نجحنا في تضييق بؤرة التركيز، وطلبنا من األمانة المؤقتة إعداد وثيقة توض       . االجتماع

األمانة التي عادة ما تُستخدم في االتفاقيات المتعددة األطراف، لكي يتم استخدامها في دورة الفريـق العامـل                  
  .القادمة

  
 للمناقشة أثناء الدورة الثانيـة، وهـي        A/FCTC/IGWG/2/2وبناًء على هذا الطلب، تم طرح الوثيقة          -٧

 الوثيقة أن االختالف األساسي بين الطبيعة الشائعة لعمل األمانـة           وتبين هذه . توضح ثالثة نماذج لعمل األمانة    
فقد ارتبط االستقالل المفرط بزيادة المتطلبات . هو في مستوى االندماج في المؤسسة األم أو في االستقالل عنها

  .من الميزانية
  
في إطار دورته الثانيـة،     وفي ضوء تعقد القضايا المتعلقة بتعيين األمانة الدائمة، عقد الفريق العامل،              -٨

اجتماعاً غير رسمي للفريق العامل المفتوح العضوية إلعداد المبادئ والتوصيات األساسية، وقد أقـر الفريـق                
  .العامل اقتراحات الفريق العامل المفتوح العضوية
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  : يليما هي وتلك االقتراحات أساساً  -٩
  

نظمة الصحة العالمية اإلطارية بـشأن مكافحـة        ينبغي أن يكون مقر األمانة العامة التفاقية م         )أ(
  .التبغ في جنيف داخل منظمة الصحة العالمية

  
من قبل مؤتمر األطراف بالتشاور مع المدير العام، وأن الدائمة ينبغي أن يقترح رئيس األمانة   )ب(

ل ذات الـصلة    يعين من قبل المدير العام، وينبغي أن يقدم إلى مؤتمر األطراف تقارير عـن المـسائ               
  .بالمعاهدة، وأن يقدم تقارير إلى المدير العام عن المسائل التقنية واإلدارية

  
ينبغي أن يكون جميع موظفي األمانة الدائمة من موظفي منظمة الصحة العالمية، وينبغي أن                )ج(

  .يعينهم رئيس األمانة الدائمة وفقاً إلجراءات التعيين المتبعة في منظمة الصحة العالمية
  
  .ينبغي أن يقدم موظفو األمانة الدائمة تقارير إلى رئيس األمانة الدائمة  )د(
  
  .ينبغي أن تُطبق، فيما يتعلق بتصريف الشؤون اإلدارية، نُظم ولوائح منظمة الصحة العالمية  )ه(
  
ينبغي أن يتولى موظفو األمانة الدائمة تيسير تنفيذ أحكام االتفاقية اإلطاريـة فيمـا يتـصل                  )و(

بالمسائل الخاصة بدعم المعاهدة، وذلك بمساندة إدارة مبادرة التحرر من التبغ وغيرهـا مـن إدارات                
  . منظمة الصحة العالمية المعنية

  
أما تيسير تنفيذ االتفاقية فيما يتعلق بالمسائل التقنية، فينبغي أن تتواله بـشكل تعـاوني إدارة مبـادرة                  

  .مانة الدائمةالتحرر من التبغ، وذلك بالتشاور مع األ
  

ويحدد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، بالتشاور مع مؤتمر األطراف، اآلليـات الالزمـة لهـذا                
  .التنسيق

  
ينبغي أن تُعتمد البرامج والميزانيات من قبل مؤتمر األطراف فيما يتعلق بالمسائل الخاصـة                )ز(

  . يتعلق بالمسائل التقنية واإلداريةبدعم المعاهدة، وأن تقرها جمعية الصحة العالمية، فيما
  
 مـن   ٢٤ينبغي أن تستند ميزانية األمانة الدائمة مباشرة إلى الوظائف المحددة فـي المـادة                 )ح(

  .االتفاقية اإلطارية
  
ينبغي أن تكون الشفافية والكفاءة والمردودية وتجنب االزدواجية مبادئ إرشادية هامة لـدى               )ط(

  .ئمة وسير عملهاالبتّ في هيكل األمانة الدا
  
 في تزويد األمانة الدائمة بالموظفين، معايير التوازن الجغرافـي العـادل،            ينبغي أن تُراعى،    )ي(

  .والعدالة بين الجنسين، والتمثيل المتوازن بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية
  
 من االتفاقيـة    ٢٤مادة  األمانة العامة المهام المطلوب القيام بها في ال       ينبغي أن تشمل وظائف       )ك(

ولمؤتمر . اإلطارية، وأن تؤدى هذه الوظائف بالتدريج، وفقاً لألولويات التي يحددها مؤتمر األطراف           
  .األطراف أن يستعرض هذه األولويات وأن يعيد تحديدها بصفة دورية
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ر من التبغ،   ينبغي، من أجل إتاحة قيام تآزر مثمر وتعاوني بين األمانة الدائمة ومبادرة التحر              )ل(
  .أن تنظر جمعية الصحة العالمية في تعزيز مبادرة التحرر من التبغ

  
ووفقاً للنموذج المقترح، تقدم األمانة الدائمة الدعم للمعاهدة، وتتولى مبادرة التحرر من التبـغ تيـسير                  -١٠

لدائمة، وتقـدم أمانـة منظمـة       عملية تنفيذ االتفاقية اإلطارية فيما يتعلق بالمسائل التقنية بالتعاون مع األمانة ا           
وتتعاون مبادرة التحرر من التبغ مع األمانة الدائمة في كالٍّ من القضايا التقنية             . الدعم اإلداري الصحة العالمية   
  .وتواصل المبادرة تقديم تقاريرها إلى المدير العام من خالل المدير العام المساعد المعني. ودعم المعاهدة

  
  تمويل األمانة الدائمة/ ملالترتيبات الالزمة لع  

  
كان من األمور التي عني بها الفريق العامل بوجه خاص كيفية تمويـل األمانـة الدائمـة، ومـؤتمر                    -١١

ومع مالحظة أن االتفاقية ال تتضمن أي نص يلزم األطراف المتعاقدة بالمساهمة ناقش الفريق              . األطراف نفسه 
  .ما لم يقرر مؤتمر األطراف خالف ذلكالعامل فرضية أن تكون كل المدفوعات طوعية 

  
التي مؤداها أن من الممكن أن يتوخى مؤتمر األطـراف          وفي ظل ما تقدم بحث الفريق العامل الفكرة           -١٢

المساهمات "ات أخرى مماثلة، وخصوصاً في مجال البيئة، وذلك باعتماد نظام           الممارسة العامة المتبعة في اتفاق    
  . جدول تقدير االشتراكات في المنظمةإلىأن يستند الذي يمكن " المقدرة الطوعية

  
والحظ الفريق العامل أنه على الرغم من أن المساهمات بموجب الممارسة المتبعة في االتفاقات البيئية                 -١٣

فمن المتوقع تلقي مبلغ محدد بصفة دوريـة مـن كـل            " طوعية"المتعددة األطراف قد نُص بوضوح على أنها        
وباإلضافة إلى ذلك ال يمكن أن يتم رصـد مـساهمات           . نصبة المقررة الذي يتفق عليه    طرف، وفقاً لجدول األ   

  .مقدرة طوعية لغرض معين أو مشروع معين
  
وبصرف النظر عن كيفية الحصول على المساهمات يرى الفريق العامل أن األمانة الدائمة ينبغـي أن      -١٤

  . تم مساءلتها من قبل المؤتمرتن تكون لها ميزانية خاصة بها يعتمدها مؤتمر األطراف وأ
  

  مسودة ميزانية الفترة المالية األولى
  
قام الفريق العامل أثناء دورته األولى، مستعيناً في ذلك بوثيقة أعدتها األمانة المؤقتة تلخـص خبـرة                   -١٥

للفترة الماليـة  المنظمة وتبحث الخيارات المتبعة بموجب اتفاقيات مشابهة أخرى، ببحث خيارات إعداد ميزانية    
وخالل المناقشات طلب الفريق العامل إلى األمانة المؤقتة أن تقدم          . األولى، وحدد الخطوات المقبلة الضرورية    

المزيد من المعلومات المالية التي يمكن أن تعطي إشارة ما إلى التكاليف المحتملة لتنفيذ االتفاقيـة اإلطاريـة،                  
  .انيةوإلى المستوى والهيكل المحتملين للميز

  
التاريخ المالي لمبادرة التحرر من     "وبناًء على ذلك الطلب تم إعداد وثيقة وردت تحت العنوان الفرعي              -١٦

وقد لبت تلك الوثيقة اثنين مـن الطلبـات         . ، الستخدامها في الدورة الثانية    "التبغ التابعة لمنظمة الصحة العالمية    
لمنظمـة   الطلب الخاص بالبيان المفصل بنفقات مبـادرة ا        المحددة للحصول على المعلومات المالية، أال وهما      

على مدى السنوات الخمس الماضية، والطلب المتعلق بالمخصصات المقترح رصـدها مـن             لتحرر من التبغ    ل
  .٢٠٠٧-٢٠٠٦الميزانية للمبادرة خالل الثنائية 
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اج إلى معلومات إضافية لكـي      ومع استمرار المناقشات أثناء الدورة الثانية حدد الفريق العامل أنه يحت            -١٧
وهكذا أعدت األمانة المؤقتة ميزانية مقترحة مقدرة موجهة نحو تحقيق النتائج لألمانة الدائمة             . يواصل مداوالته 

 الفريق العامل إدراج هـذه الميزانيـة فـي    قبلوبعد دراسة دقيقة .  دوالر أمريكي٨ ٠١٠ ٠٠٠يبلغ إجماليها   
  .تقريره المقدم إلى مؤتمر األطراف، ويمكن االطالع عليها في الملحق الثالث لتقرير دورته الثانية

  
وإقراراً بأن مؤتمر األطراف يحتاج أيضاً إلى المزيد من التفاصيل لكي يتخذ قرارات قائمة تماماً على                  -١٨

ل أن تعد األمانة المؤقتة وثيقة لمؤتمر األطراف تبين فيهـا الخيـارات الكفيلـة               المعلومات طلب الفريق العام   
بضمان التنسيق المناسب بين جمعية الصحة ومؤتمر األطراف، وبين مبادرة التحرر من التبغ واألمانة الدائمة،               

مانة المؤقتة أيضاً توسيع    وطُلب إلى األ  . وبين األمانة الدائمة والمكاتب اإلقليمية التابعة لمنظمة الصحة العالمية        
وتلبية لذلك الطلب أعـدت     . نطاق الميزانية المقترحة لتشمل المزيد من التفاصيل فيما يتعلق باألنشطة والنتائج          

  . لكي ينظر فيها مؤتمر األطرافA/FCTC/COP/1/5األمانة المؤقتة الوثيقة 
  

  مسودة النظام الداخلي لمؤتمر األطراف
  

وبـدأ  .  مجموعة مواد للنظام الداخلي كي ينظر فيها مؤتمر األطراف، طبقاً لواليته           أعد الفريق العامل    -١٩
التفاوض على مشاريع المواد في الدورة األولى، وتيسر ذلك بمسودة أعدتها األمانة المؤقتـة باالسـتناد إلـى                  

. واد خالل الـدورتين   وقام الفريق العامل بتعديل وتغيير مشاريع الم      . السوابق الخاصة باتفاقيات مشابهة أخرى    
ومازال هناك عدد صغير نسبياً فحسب من المواد يرد بـين قوسـين             . ووافق الفريق العامل على معظم النص     
  :هي الموادوتلك .  خاص إليهاممعقوفتين، مما يعني ضرورة إيالء اهتما

  
و أ" العلنية"الجلسات أو االجتماعات : تعريف المصطلحات (١٢-٢ و١١-٢ و١٠-٢المواد    )أ(
  )المتعلقة بوضع وتوزيع محاضر الجلسات (٦٤ إلى ٦١والمواد من ") السرية"أو " المفتوحة"
  

وفيما يخص هذه الفئة من مشاريع المواد طلب الفريق العامل الحكومي الدولي إلى األمانـة المؤقتـة                 
جلـس  وضع صيغ لها استناداً إلى الجزء ذي الصلة بالقضايا موضع البحث من النظـام الـداخلي للم       

الصيغة الواردة اآلن بين قوسين معقوفتين قد وضعتها األمانة المؤقتة           وتجدر اإلشارة إلى أن   . التنفيذي
  .ولم يطلَّع عليها الفريق العامل بعد

  
  )المتعلقتان ببنود جدول األعمال المؤقت للدورات العادية لمؤتمر األطراف (٩ و٧المادتان   )ب(
  

صيغة جديدة خالل المناقشات التي أجراها الفريق العامل الحكـومي          ، اقتراح   ٧تم، فيما يخص المادة     
وبناًء على ذلك   . الدولي، ولم يتم التوصل إلى اتفاق بشأنها، وبالتالي فقد وضعت بين قوسين معقوفتين            

، وضعت بين قوسين معقوفتين أيضاً      ٧، ذات الصلة المباشرة بالمادة      ٩فإن الجملة األخيرة من المادة      
  . ٧االتفاق على المادة ريثما يتم 

  
أو " علنيـة "المتعلقتان بتحديد الجلسات أو االجتماعـات بوصـفها          (٣١ و ٢-٢٧المادتان    )ج(
  ")سرية"أو " مفتوحة"
  

وضع الفريق العامل الحكومي الدولي هاتين المادتين بين قوسين معقوفتين ليتيح لمـؤتمر األطـراف               
، والتـي   ٢خلوص إليها بعـد النظـر فـي المـادة           مراجعة مضمونهما في ضوء النتيجة التي يتم ال       

 األمانة المؤقتة، مثلما تم بيانه فـي        أعدتهااستناداً إلى الصيغة التي     (تعريفاً لهذه المصطلحات     ستضع
  ).أعاله) أ(الفقرة 
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المتعلقة بمسألة ما إذا كان يجوز لرئيس أية هيئة فرعيـة ممارسـة حـق           (٢-٢٨المادة    )د(
  )ال التصويت أو

  
  .تّ الفريق العامل الحكومي الدولي في هذه المسألةلم يب

  
  )المتعلقتان بدعوة مراقبين للحضور والمشاركة (٣٠ و٢٩المادتان   )ه(
  

هاتين المادتين خالل المناقشات التي أجراهـا الفريـق العامـل           مضمون  ظهر تباين في اآلراء بشأن      
  . قبل أن يتسنى تطبيقهماوما زالتا تتطلبان قدراً كبيراً من العمل. الحكومي الدولي

  
  )المتعلقة بإجراءات اتخاذ القرارات (٤٩المادة   )و(
  

وسيلزم المزيـد مـن     . ظهر تباين في اآلراء بشأن إجراءات اتخاذ القرارات أثناء مناقشة هذه المادة           
  .العمل لوضعها في صيغتها النهائية

  
 دراسة مصادر وآليات المساعدة المحتملة

  
مل اختصاصات الدراسة المتعلقة بمصادر وآليات المساعدة المحتملة والتي سـتجريها           أقر الفريق العا    -٢٠

  .من االتفاقية اإلطارية) ج(٥-٢٦األمانة المؤقتة وفقاً للمادة 
  
وذكر الفريق العامل أن الدراسة ينبغي أن تبين الحاجة إلى المساعدة واالستخدامات التي سيستفاد فيها                 -٢١

وباإلضافة إلى ذلك، اقترح الفريق العامـل       . ى أال تسعى الدراسة إلى إصدار توصيات      واتفق عل . من المساعدة 
أن تراعي الدراسة قنوات المساعدة الحكومية وكذلك القنوات الثنائية والمتعددة األطراف وأن تضع في الحسبان 

  .عة التبغ أية صالتالمساهمات المحتملة من المصادر غير الحكومية، شريطة أال تكون بينها وبين دوائر صنا
  
  .A/FCTC/COP/1/4وقد نشرت األمانة المؤقتة هذه الدراسة بوصفها الوثيقة   -٢٢
  

  مسودة النظام المالي لمؤتمر األطراف
  
قامت األمانة المؤقتة، في معرض التحضير لمناقشة الفريق العامل للنظام المالي في دورته األولـى،                 -٢٣

ولكن، بمـا أن نمـوذج األمانـة        .  على سوابق مؤتمرات أخرى لألطراف     بإعداد مسودة مجموعة قواعد تقوم    
الدائمة الذي يقترحه الفريق العامل يقضي بأن يكون مقر األمانة الدائمة داخل منظمة الصحة العالميـة، فقـد                  

ومن هـذا المنطلـق، يوصـي       . تساءل الفريق العامل عما إذا كانت هناك حاجة إلى اعتماد نظام مالي مستقل            
ويمكـن  . يق العامل بأن يعتمد مؤتمر األطراف الالئحة المالية والنظام المالي لمنظمة الـصحة العالميـة              الفر

مراجعة الحسابات المالية لألمانة الدائمة استناداً إلى اآلليات القائمة بمقتضى النظام المـالي للمنظمـة وإلـى                 
  .الممارسة التي تتبعها المنظمة في هذا الشأن

  
اط االختالف، وأبرزها يتعلق بطبيعة المساهمات، فسيتعين على المؤتمر أن يعتمد قرارات            أما بشأن نق    -٢٤

  .تحدد الكيفية التي تختلف بها ميزانيته عن ميزانية منظمة الصحة العالمية
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واسمحوا لي بأن اختتم هذا الفرع من تقريري بالقول إننا عندما اعتمدنا تقرير الدورة األولى للفريـق                   -٢٥
. ، صححنا تضارباً يتعلق بتسمية المنظمات اإلقليمية وغير الحكومية والممثلين والبلدان فـي التقريـر              العامل

وهـذه ممارسـة شـائعة فـي تقـارير          . فقررنا أال ننسب تعليقات إلى دول أعضاء معينة أو مراقبين معينين          
تـالي، قررنـا أن نـستخدم    وبال. االجتماعات في منظومة األمم المتحدة برمتها، ربما مع بعض االسـتثناءات        

وسـيكون  . بيد أننا ال نقصد أن يشكل ذلك سابقة       . المنهجية ذاتها في عرض تقرير الدورة الثانية للفريق العامل        
  .في مقدور مؤتمر األطراف أن يحدد األسلوب الذي يرغب في استخدامه في عرض تقاريره

  
  ؤتمر األطرافاألنشطة التي قام بها المكتب في التحضير للدورة األولى لم

  
، كلّف الفريق العامل الحكومي الـدولي المفتـوح         ١-٥٦ع ص جعمالً بقرار جمعية الصحة العالمية        -٢٦

وعليه، اجتمع المكتـب،    . العضوية باإلشراف أيضاً على األعمال التحضيرية للدورة األولى لمؤتمر األطراف         
 والثانية في كـانون     ٢٠٠٥أكتوبر  / ي تشرين األول  منذ اختتام الدورة الثانية للفريق العامل، مرتين، األولى ف        

، لمناقشة ما يحتاج إليه مؤتمر األطراف وتقديم توصيات بشأن القضايا التـي يحتمـل أن                ٢٠٠٦يناير  / الثاني
  :وتوخياً لهذا الغرض، نوقشت القضايا التالية. تطرح ولكن التي لم يتناولها الفريق العامل

  
  ؤقت لمؤتمر األطراف لحين اعتماد نظام داخلي نهائي؛استخدام النظام الداخلي الم  •
  
  مركز المراقبين وطرائق عملية مشاركتهم في مؤتمر األطراف؛  •
  
  أسلوب العمل المقترح لمؤتمر األطراف؛  •
  
  انتخاب أعضاء المكتب؛  •
  
  .الترتيبات اللوجيستية للدورة األولى  •

  
   القانونية المرافقةالنظام الداخلي المقترح لمؤتمر األطراف والمذكرة

  
أشار المكتب إلى وجوب أن يعتمد المؤتمر نظاماً داخلياً مؤقتاً يمكن أن يعمل بموجبه ريثما يتم اعتماد                   -٢٧

وطلب المكتب أن تعد األمانة المؤقتة مذكرة في هذا الشأن، تتضمن معلومات عن الخيارات              . نظام داخلي دائم  
الداخلي المؤقت وتبين بالتفصيل المواد التي مازالت موضوعة بين قوسـين  المتاحة للمؤتمر فيما يتعلق بالنظام   

  .معقوفتين والتي قد تتطلب، بالتالي، اهتماماً خاصاً
  
 توصيات األمانة المؤقتة، المقدمة A/FCTC/COP/1/INF.DOC./4 Rev.1وترد في مذكرة المعلومات   -٢٨

مؤقت الذي يقترح أن يستخدمه المؤتمر ريثما يـتم اعتمـاد           بالتشاور مع المكتب، فيما يتعلق بالنظام الداخلي ال       
  . من جدول األعمال٤-١نظام داخلي نهائي، وقد تم تناول تلك التوصيات في إطار البند 

  
  مركز المراقبين خالل الدورة األولى لمؤتمر األطراف والمذكرة القانونية المرفقة المقترحة

  
وهنا .  طرائق مشاركة المراقبين في أعمال مؤتمر األطراف       أشار المكتب أيضاً إلى ضرورة توضيح       -٢٩

  .أيضاً، طلب المكتب إلى األمانة المؤقتة أن تعد مذكرة معلومات بشأن هذه المسألة ليستعرضها المكتب
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ولما كان المكتب يرى أن هذه المسألة في غاية األهمية، فقد طلب أن يتم إصدار المذكرة كوثيقة مـن                     -٣٠
  . A/FCTC/COP/1/INF.DOC./5وهي متاحة اآلن بوصفها الوثيقة . طرافوثائق مؤتمر األ

  
  تنظيم األعمال المقترح لمؤتمر األطراف

  
إن المكتب واألمانة المؤقتة، إذ يضعان في اعتبارهما حجم العمل الذي ستضطلع به الدورة األولـى                   -٣١

 عمل جمعية الـصحة العالميـة، أي        لمؤتمر األطراف، يوصيان بأن يعتمد المؤتمر أسلوب عمل يشبه أسلوب         
ويمكن للمؤتمر، في نهاية الدورة، أن ينعقد من جديـد فـي            . إنشاء لجنتين لغرض دراسة بنود جدول األعمال      

جلسة عامة لمناقشة واعتماد قرارات استناداً إلى عمل اللجنتين وللبت في موعد ومكان انعقاد الـدورة الثانيـة                  
  .للمؤتمر

  
  مالحظات ختامية

  
اسمحوا لي بأن أختتم تقريري بتوجيه الشكر إلى جميع أولئك الذين يناضلون من أجل مكافحة التبـغ                   -٣٢

وأود أن أشكر أيضاً الدول األعضاء في منظمة الصحة العالمية للثقـة التـي              . والذين ساعدوني طوال الوقت   
  .أولتها لهذه العملية، وبخاصة لرئاسة البرازيل

  
غير أننا ال يمكن أن نكتفـي       . رمتها انتصاراً كبيراً للصحة العمومية في العالم      لقد كانت هذه التجربة ب      -٣٣

وأنا على يقـين مـن أننـا        . فهناك معركة جديدة بدأت اآلن مع افتتاح أعمال مؤتمر األطراف         . بهذا االنتصار 
لقد قطعنـا   . بهسنتمكن من تذليل أية عقبة قد نواجهها في طريقنا من أجل مكافحة التبغ وكبح الوباء الذي يسب                

  .فلنوطِّد عزمنا ولنسر قدماً بأقصى ما نستطيع من سرعة وحزم. شوطاً كبيراً
  
لقد كان من دواعي شرفي أن أكون في خدمتكم، وأن أتمكن، قبل كل شيء، من ربط صورة بلـدي،                     -٣٤

  .البرازيل، بقضية مكافحة التبغ النبيلة
  
وأرجـو لكـم حظـاً      . ن اللذين سيتخللهما عمل شاق جداً     أتمنى لكم كل التوفيق في األسبوعين القادمي        -٣٥

  .سعيداً
  

  .وشكراً لكم
  
  
  

=     =     =  


