
 
  منظمـة الصحـة العالميـة

  A/FCTC/COP/1/1 (annotated)  مؤتمر األطراف في اتفاقية
  ٢٠٠٦ يناير/  الثانيكانون ١٦  منظمة الصحة العالمية اإلطارية         

    بشأن مكافحة التبغ   
  الدورة األولى

    ٢٠٠٦ فبراير / شباط ١٧-٦جنيف، 
  
  
  
  

  جدول األعمال المؤقت
  )المشروح(

  
  
  رةافتتاح أعمال الدو  -١
  

  انتخاب أعضاء المكتب  ١-١
  

. من المتوقع أن ينتخب المؤتمر هيئته التي تضم رئيساً وخمسة نواب للرئيس يتولّى أحـدهم مهـام المقـرر                  
  .وسيكون كل إقليم من أقاليم المنظمة الستة ممثالً عن طريق أحد أعضاء الهيئة

  
   وتنظيم األعمالإقرار جدول األعمال  ٢-١

  
تعمالن فـي   " باء"و" ألف"د النظر في تنظيم أعماله، في اتخاذ قرار بشأن إنشاء لجنتين            قد يرغب المؤتمر، عن   

 من جدول األعمال وصياغة مشاريع قرارات، عند اللزوم، تطرح على           ٦ و ٥ و ٤الوقت ذاته للنظر في البنود      
ايا الموضوعية أال وهي    مهمة دراسة القض  " ألف"ويمكن أن تُناط باللّجنة     . المؤتمر في جلساته العامة للنظر فيها     

اإلبالغ ووضع الدالئل والبروتوكوالت ومصادر وآليات المساعدة الالزمة لتلبية أغراض المؤتمر، وبرنـامج             
مهمـة دراسـة    " بـاء "، في حين تسند إلى اللجنة       ) من جدول األعمال المؤقت    ٦ و ٤-٥ و ٥-٤البنود  (العمل  

 مـن   ٤-٤ إلى   ١-٤البنود  (لي والترتيبات الخاصة باألمانة     القضايا اإلجرائية والمؤسسية وخاصة النظام الداخ     
  .، والنظام المالي والميزانية)جدول األعمال المؤقت

  
  )الجزء الرفيع المستوى(مناقشة عامة   ٣-١

  
في إطار هذا الجزء الرفيع المستوى من المناقشة العامة يشجع كبار الممثلين الحكوميين على المشاركة وعلى                

ولهـذا الغـرض،    . ات وجيزة حول اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبـغ           اإلدالء ببيان 
وينبغي إبالغ مـدير إدارة األجهـزة الرئاسـية والعالقـات           . ستُوضع قائمة بأسماء المتحدثين في هذا الصدد      

لقائمـة سـتُعطى    ولدى وضع تلـك ا    . ، بأسماء المتحدثين  ٢٠٠٦يناير  /  كانون الثاني  ٣١الخارجية قبل يوم    
وقد يرغب المؤتمر في وضع     . رؤساء الدول ثم رؤساء الحكومات ثم الوزراء      : األسبقية حسب الترتيب التالي   

حد زمني لكل بيان يدلى به وذلك استناداً إلى عدد المتحدثين المقيدة أسماؤهم في القائمة التي تكـون بحـوزة                    
  .األمانة المؤقتة
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  تالنظام الداخلي المؤق  ٤-١  
  

، قد يرغب المؤتمر    ) من جدول األعمال المؤقت    ١-٤البند  (في انتظار اعتماد النظام الداخلي لمؤتمر األطراف        
في أن يتخذ قراراً بشأن تطبيق مسودة النظام الداخلي الذي أحاله إليه الفريق العامل الحكومي الدولي المفتـوح               

وحيـث إن   . رية بشأن مكافحة التبغ، وذلك بشكل مؤقت      العضوية المعني باتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطا      
مواد النظام الداخلي المتعلقة ببنـود جـدول        ذلك الفريق العامل لم يتوصل إلى توافق في اآلراء حول مسودة            

مشروعا المادتين   (ومشاركة المراقبين   ) ٧مشروع المادة   (األعمال الخاصة بالدورات العادية لمؤتمر األطراف       
. فإن بعض أجزاء مشاريع المواد هذه تظّل بـين معقـوفتين          ) ٤٩مشروع المادة   (خاذ القرارات   وات) ٣٠ و ٢٩

فقد يرغب المؤتمر في اتخاذ قرار بـشأن تطبيـق     . واستناداً إلى المعلومات والتوضيحات القانونية ذات الصلة      
بق النظـام الـداخلي     ، بشكل مؤقت، وأن يط    ٤٩ و ٧األجزاء التي ال ترد بين معقوفتين في مشروعي المادتين          

  .لجمعية الصحة العالمية على مشاركة المراقبين مع إدخال ما ينبغي إدخاله من تعديالت
  

  أوراق اعتماد المشاركين  ٥-١
  

 من مسودة النظام الـداخلي      ١٩وتنص المادة   ". دليل السادة المشاركين في مؤتمر األطراف     "ترد التفاصيل في    
ة المؤتمر، بمساعدة األمانة المؤقتة، فحـص أوراق اعتمـاد المنـدوبين            لمؤتمر األطراف على أن تتولى هيئ     

  . النظر في ذلك التقرير، بدوره،المشاركين في المؤتمر ورفع تقرير عن ذلك إلى المؤتمر الذي سيتولى
  
  تقرير األمانة المؤقتة وحالة اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ  -٢
  
تقرير الفريق العامل الحكومي الدولي المفتوح العضوية المعني باتفاقية منظمة الـصحة العالميـة                -٣

  اإلطارية بشأن مكافحة التبغ
  
  مسائل حددت في االتفاقية ليتخذ مؤتمر األطراف إجراءات بشأنها في دورته األولى  -٤
  

  )٣ الفقرة طراف،مؤتمر األ ٢٣المادة (اعتماد النظام الداخلي لمؤتمر األطراف   ١-٤
  

قد يرغب المؤتمر في النظر في نظامه الداخلي وفي اعتماده، عند الحاجة، وذلك استناداً إلى مـسودة النظـام                   
  .الداخلي التي أحالها إليه الفريق العامل الحكومي الدولي والمرفقة بالوثيقة

  
  )١ الفقرة األمانة، ٢٤المادة (تعيين األمانة الدائمة ووضع الترتيبات الالزمة لعملها   ٢-٤

  
يتضمن تقريرا الفريق العامل الحكومي الدولي اقتراحاته وعلى تعليقات األمانة المؤقتة على بعض القضايا ذات 

  .الصلة بالموضوع
  

المادة (اعتماد النظام المالي لمؤتمر األطراف، واألحكام المالية التي تنطبق على عمل األمانة               ٣-٤
  )األمانة ٢٤، والمادة ٤  الفقرةمؤتمر األطراف، ٢٣

  
يقضي باتباع أحكام الالئحة المالية والنظام ) ١٥٧الفقرة  (اقتراحاًيتضمن تقرير الفريق العامل الحكومي الدولي 
  .المالي المستخدمين في منظمة الصحة العالمية
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  )٤ الفقرة مؤتمر األطراف، ٢٣المادة (اعتماد ميزانية الفترة المالية األولى   ٤-٤
  

ن تقرير الفريق العامل الحكومي الدولي الميزانية المقترحة لألمانة الدائمة ولمؤتمر األطـراف للفتـرة                يتضم
  .ويتناول تقرير األمانة المسائل المتصلة بهذا الموضوع). ٣الملحق  (٢٠٠٧-٢٠٠٦

  
  )٥  الفقرةالموارد المالية، ٢٦المادة (استعراض مصادر وآليات المساعدة القائمة والمحتملة   ٥-٤
  

يورد التقرير النتائج التي خلُصت إليها دراسة أجرتها األمانة المؤقتة حول مصادر وآليات المساعدة الراهنـة                
  .والمحتملة فيما يتعلق باألنشطة ذات الصلة بالتبغ

  
  مسائل أخرى حددت في االتفاقية لينظر فيها مؤتمر األطراف  -٥

  
  )وماتالتبليغ وتبادل المعل ٢١المادة (التبليغ   ١-٥
  

تحتوي الوثيقة التي أعدتها األمانة المؤقتة، بالتشاور مع هيئة الفريق العامل الحكومي الدولي، معلومات حـول             
التبليغ وحول شكل ممكن من أشكال التبليغ يمكن أن يكون أساساً تقوم عليه مناقشات مؤتمر األطراف حـول                  

  .هذا البند
  
تدابير غير السعرية الرامية إلى الحد من الطلب على         ال  (٧وضع دالئل لتطبيق أحكام المادة        ٢-٥

  ) تنظيم محتويات منتجات التبغ ( ٩ والمادة )التبغ
  

تناقش الوثيقة، في إيجاز، طبيعة الدالئل والغرض المتوخى منها وتحدد اإلجراءات الممكنة التي قـد يرغـب                 
  .مؤتمر األطراف في النظر في اتخاذها في هذا الصدد

  
  وتوكوالتوضع البر  ٣-٥
  

تناقش الوثيقة، في إيجاز، طبيعة بروتوكول ما والغرض المتوخى منه وتحدد اإلجراءات الممكنـة التـي قـد                  
  .يرغب مؤتمر األطراف في النظر في اتخاذها في هذا الصدد

  
  النظر في برنامج لعمل مؤتمر األطراف  -٦

  
قصير والمتوسط وفـي اعتمـاده، عنـد        قد يرغب مؤتمر األطراف في النظر في برنامج عمله في األجلين ال           

  .اللزوم
  

  موعد ومكان انعقاد الدورة الثانية لمؤتمر األطراف  -٧
  

 من مسودة النظام الداخلي لمؤتمر األطراف، التي تنص على انعقاد دورات المؤتمر             ٣مع مراعاة أحكام المادة     
 التي تنص على أن يتولى مؤتمر       ٢-٤ادة  في مقر األمانة، إالّ إذا قرر مؤتمر األطراف غير ذلك، وأحكام الم           

الية، قد يرغب المؤتمر في النظر      تاألطراف، في كل دورة عادية، البت في مسألة موعد ومكان انعقاد الدورة ال            
  .في مسألة موعد ومدة ومكان انعقاد دورته الثانية والبت في ذلك، حسب اللزوم

  
  اختتام أعمال الدورة  -٨
  

=     =     =  


