
 
  منظمـة الصحـة العالميـة

  A/FCTC/COP/1/INF.DOC./4  مؤتمر األطراف في اتفاقية
  ٢٠٠٦يناير /  كانون الثاني٥  منظمة الصحة العالمية اإلطارية         

    بشأن مكافحة التبغ   
  الدورة األولى

   المؤقت من جدول األعمال٤-١البند 
  
  
  
  

   المؤقتلنظام الداخلي ا
  
  

  مذكرة من األمانة المؤقتة
  
  
  
يعتمد " من اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ على ما يلي              ٣-٢٣تنص المادة     -١

وقد أعد الفريق العامل الحكومي الـدولي،  ". مؤتمر األطراف، بتوافق اآلراء، نظامه الداخلي في دورته األولى        
 وعند افتتاح دورة مؤتمر األطراف األولى،       ١.فدة النظام الداخلي لينظر فيها مؤتمر األطرا       لواليته، مسو  وفقاً

 وجود مجموعة من األنظمـة الداخليـة        فالبد من مع ذلك،   و،  سارياً نظراً لعدم إقراره   لن يكون نظامه الداخلي     
 وتنشأ هـذه الحالـة مـع جميـع          .م اعتماد النظام الداخلي رسمياً    لتوجيه إجراءات مؤتمر األطراف إلى أن يت      

ويتـضح  . تباع النظام الداخلي للمنظمة األم     عن ا   على النظام الداخلي الخاص بها عوضاً      االتفاقيات التي تنص  
  :من التجارب السابقة وجود طريقتين، من الناحية األساسية، لمعالجة هذه الحالة

  
يمكن لمؤتمر األطراف أن يقرر، بعد إدخال التعديالت الالزمة، تطبيـق النظـام الـداخلي                 )أ(

لحين اعتماد النظام الداخلي    ) ي هذه الحالة، النظام الداخلي لجمعية الصحة العالمية       ف(للمنظمة المعنية   
  رسمياً؛ أو

  
يمكن لمؤتمر األطراف أن يقرر استخدام مسودة النظام الداخلي بصورة مؤقتة في الـصيغة                )ب(

  ).وليفي هذه الحالة، الفريق العامل الحكومي الد(التي عرضتها الهيئة المؤقتة أو التحضيرية 
  
، لمؤتمر األطراف  بصفة خاصة في مرحلة إعداد مسودة النظام الداخلي          وقد يكون البديل األول مناسباً      -٢

 المسودة، أو عند احتوائهـا      استكمال قبل   ، مثالً ،وتحصل هذه الحالة  . حيث ال يمكن تطبيقه من الناحية العملية      
 أنه يتيح مجموعة كاملة ومقبولة      و وميزة هذا النهج ه    .دعلى عدد كبير من المواد التي لم يتم االتفاق عليها بع          

  للجهاز الرئاسي   كبيرة بين النظام الداخلي    فوارق وجود   أما محاذيره فتتمثل في   . من المواد القابلة للتطبيق فوراً    
لة وهذا يعني أن بعض المسائل ستعالج في المرح       .  للمعاهدة  للجهاز الرئاسي  النظام الداخلي بين  للمنظمة األم و  

 للنظام الداخلي   للمنظمة، ولكنها ستعالج بطريقة أخرى مختلفة وفقاً      للجهاز الرئاسي    للنظام الداخلي    األولية وفقاً 
  . للمعاهدة بعد اعتماده بصورة رسميةللجهاز الرئاسي 
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ذلك ألنه يضمن تطبيق نظام داخلي واحد منذ البداية، لـذا           تلك المحاذير،   أما البديل الثاني فيخلو من        -٣
 للمعاهدة صيغتها النهائية أو شبه النهائية،  للجهاز الرئاسيفمن األنسب تطبيقه عندما تبلغ مسودة النظام الداخلي

مؤتمر لالنظام الداخلي   مسودة  وفي حالة   .  عندما تختلف اآلراء بشأن عدد محدود من األحكام فقط         ، مثالً ،وذلك
آراء بشأنها، وهـي،    عامل الحكومي الدولي إلى توافق      ، هناك ثالث مسائل فقط لم يتوصل الفريق ال        األطراف

 مشاركة المـراقبين فـي الـدورات    ١؛)٧ المادة   مشروع(بنود جداول أعمال دورات مؤتمر األطراف العادية        
  ٣).٤٩  المادةمشروع(ساليب اتخاذ القرارات أ و٢؛)٣٠ و٢٩مشروعا المادتين (
  
 فيما لمؤتمر األطراف للتباين الكبير بين النظام الداخلي لجمعية الصحة العالمية والنظام الداخلي ونظراً  -٤

 تباع خيار التطبيق المؤقت لمـسودة النظـام الـداخلي         مسائل، فمن المستصوب، كما يبدو، ا      من ال  اًيخص عدد 
داخلي باستثناء المواد التي لم يتم االتفاق بشأنها بعـد،          وفي هذه الحالة، سيجري تطبيق مواد النظام ال       . للمؤتمر

 التوصل إلـى حـلٍّ      البد من وفي غضون ذلك،    . وذلك لحين استكمال النظام الداخلي واعتماده بصورة رسمية       
وفي هذه الحالـة،    . آراء بشأنها حتى اآلن    التي لم يتم التوصل إلى توافق         المواد مشاريععملي لتناول مواضيع    

  :ر في الخيارات التاليةيمكن النظ
  

 يمكـن أن يتقـرر      ):٧ المـادة    مشروع(بنود جدول أعمال دورات مؤتمر األطراف العادية          )أ(
  ؛٧التطبيق المؤقت للبنود الواردة بين زافرتين من المادة 

  
 يمكن االتفاق على التطبيق المؤقت للنظام       ):٣٠ و ٢٩مشروعا المادتين   (مشاركة المراقبين     )ب(

   و؛معية الصحة العالمية فيما يتعلق بمشاركة المراقبين بعد إجراء التعديالت الالزمةالداخلي لج
  
 يمكن أن يتقرر قبول جميع القرارات بتوافـق اآلراء          ):٤٩ المادة   مشروع(اتخاذ القرارات     )ج(

  .٤٩لحين استكمال المادة 
  
تسند  اً فريق عمل قانوني   شئ فوراً  باستكمال النظام الداخلي، يتوقع من مؤتمر األطراف أن ين         ولإلسراع  -٥
  . األعمال الخاصة بالنظام الداخليإليه
  
  
  

=     =     =  
  

                                                           
 .٧٧، الفقرة A/FCTC/IGWG/2/7الوثيقة    ١
 ٤مرفـق  ، في ال٣٠ و٢٩وملخص الرئيس لمناقشات المادتين ، ١٠٦-١٠٣الفقرات ، A/FCTC/IGWG/2/7الوثيقة    ٢

 .من الوثيقة
 مـن   ٥ فـي المرفـق      ٤٩، وملخص الرئيس لمناقشات المادة      ١٢٩-١٢٧، الفقرات   A/FCTC/IGWG/2/7الوثيقة     ٣

 .الوثيقة


