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  FCTC/COP/3/1  
  ٢٠٠٨ أغسطس/ آب ٢٠  

  
  
  
  

  عمال المؤقتجدول األ
  

  
  افتتاح أعمال الدورة  -١
  

   وتنظيم األعمالإقرار جدول األعمال  ١-١
  

  )المشروح(FCTC/COP/3/1  وFCTC/COP/3/1 الوثيقتان
 

  أوراق اعتماد المشاركين  ٢-١
  
  المتحدثون المدعوون  ٣-١

  
 اإلطاريـة    مراقب في مؤتمر األطراف في اتفاقية منظمة الصحة العالمية         مركزالحصول على   طلبات    -٢

  بشأن مكافحة التبغ
  

  FCTC/COP/3/2الوثيقة 
  

   وحالة اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغاالتفاقيةأمانة تقرير   -٣
  

   FCTC/COP/3/3 الوثيقة
  
   الثانيةدورتهمسائل حددت في القرارات التي اتخذها مؤتمر األطراف في   -٤
  

 تقريـر هيئـة التفـاوض       –التجار غير المشروع بمنتجات التبـغ       وضع بروتوكول بشأن ا     ١-٤
  )FCTC/COP2(12)القرار (الحكومية الدولية 

  
   FCTC/COP/3/4 الوثيقة
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  )FCTC/COP2(14)القرار (  من االتفاقية٣-٥وضع مبادئ توجيهية لتنفيذ المادة   ٢-٤
  

  FCTC/COP/3/5الوثيقة 
  

. )FCTC/COP2(14)القـرار    ( مـن االتفاقيـة    ١٠ و ٩وضع مبادئ توجيهية لتنفيذ المادتين        ٣-٤
  التقرير المرحلي للفريق العامل

  
  FCTC/COP/3/6 الوثيقة

  
  )FCTC/COP2(14)القرار  ( من االتفاقية١١وضع مبادئ توجيهية لتنفيذ المادة   ٤-٤

  
  FCTC/COP/3/7 الوثيقة

  
التقريـر  . )FCTC/COP2(14)القـرار   ( من االتفاقية    ١٢وضع مبادئ توجيهية لتنفيذ المادة        ٥-٤

  المرحلي للفريق العامل
  

  FCTC/COP/3/8 الوثيقة
  

  )FCTC/COP2(8)القرار ( من االتفاقية ١٣وضع مبادئ توجيهية لتنفيذ المادة   ٦-٤
  

  FCTC/COP/3/9 الوثيقة
  

)  مـن االتفاقيـة    ١٤فيما يتعلق بالمـادة     ( التبغ واإلقالع عنه     االعتماد على  عنإعداد تقرير     ٧-٤
  )FCTC/COP2(14)ار القر(

  
  FCTC/COP/3/10 الوثيقة

  
 ١٧فيما يتعلق بالمـادتين     (مجموعة الدراسة المعنية ببدائل زراعة التبغ المستدامة اقتصادياً           ٨-٤

  )FCTC/COP2(13)القرار ) ( من االتفاقية١٨و
  

  FCTC/COP/3/11 الوثيقة
  

  مسائل أخرى حددت في مواد االتفاقية وقرارات مؤتمر األطراف  -٥
  
ــساعدة   ١-٥ ــات الم ــة وآلي ــوارد المالي ــرار –الم ــذ الق ــرار FCTC/COP1(13) تنفي  والق

FCTC/COP2(10)الصادرين عن مؤتمر األطراف   
  

 FCTC/COP/3/12الوثيقة 
  

عن األنشطة التـي اضـطلعت بهـا          للتحرر من التبغ   تقرير مبادرة منظمة الصحة العالمية      ٢-٥
القـرار  (صحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ        تنفيذ اتفاقية منظمة ال    من أجل خصيصاً  

FCTC/COP2(10)(  
  

 FCTC/COP/3/13الوثيقة 
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   التبليغ وتبادل المعلومات  ٣-٥
  

 تنفيـذ   فـي تقارير األطراف التي تسلمتها أمانة االتفاقية، والتقدم المحرز دوليـاً             ١-٣-٥
  )FCTC/COP1(14)القرار (االتفاقية 

  
  FCTC/COP/3/14الوثيقة 

  
  )FCTC/COP2(9)القرار ( ١الفئة  الشكل المنقح ألسئلة – التبليغ استمارة  ٢-٣-٥

  
 FCTC/COP/3/15الوثيقة 

  
  )FCTC/COP2(9)القرار ( ٢ أسئلة الفئة – التبليغ استمارة  ٣-٣-٥

  
 FCTC/COP/3/16الوثيقة 

  
   التبغالنظر في تصميم شعار التفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة  ٤-٥

  
 FCTC/COP/3/17الوثيقة 

  
  هوبرنامج عملمؤتمر األطراف ميزانية   -٦
  

  )FCTC/COP2(11)القرار  (٢٠٠٧-٢٠٠٦عمل الميزانية وخطة الب الخاصتقرير األداء   ١-٦
  

  FCTC/COP/3/18الوثيقة 
  

ــر األداء   ٢-٦ ــدئيتقري ــة وخطــة لالخــاص با المب ــل الميزاني ــرار  (٢٠٠٩-٢٠٠٨عم الق
FCTC/COP2(11)(  

  
  FCTC/COP/3/19الوثيقة 

  
  لمؤتمر األطراف التاليتان الميزانية وخطة العمل   ٣-٦

  
  FCTC/COP/3/20الوثيقة 

  
  الدورة الرابعة لمؤتمر األطراف  -٧
  

  موعد ومكان االنعقاد  ١-٧
  

   المكتبأعضاءانتخاب   ٢-٧
  
  اختتام أعمال الدورة  -٨
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