
 
  منظمـة الصحـة العالميـة

  A/FCTC/COP/1/INF.DOC./4 Rev.1  مؤتمر األطراف في اتفاقية
  ٢٠٠٦ فبراير /شباط ٦  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        
دة  لواليتـه، مـسو    ، وفقاً بشأن مكافحة التبغ  المفتوح العضوية المعني باتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية         

 فـإن نظامـه     ،ما يفتتح المؤتمر األول لألطراف أعمالـه       وعند ١.النظام الداخلي لينظر فيها مؤتمر األطراف     
 وجود مجموعة من األنظمة الداخلية لتوجيـه إجـراءات          فالبد من مع ذلك،   و الداخلي لن يكون قد اعتمد بعد،     

وينشأ هذا التعارض عندما يتعلق األمر بجميع االتفاقيـات         . اعتماد نظامه الداخلي   حتى يتولى    مؤتمر األطراف 
وتشير السوابق في هذا الصدد     .  عوضاً عن اتباع النظام الداخلي للمنظمة األم       التي تتولى وضع نظامها الداخلي    

  :إلى وجود طريقتين رئيسيتين لمعالجة هذا الوضع
  

بيق النظام الداخلي لهيئات المنظمة الراعية مع إدخال كل    يجوز لمؤتمر األطراف أن يقرر تط       )أ(
التعديالت الضرورية عليه، وفي هذه الحالة تطبيق النظام الداخلي لجمعية الصحة العالميـة والنظـام               
الداخلي للمجلس التنفيذي، مع إدخال التعديالت الضرورية عليهما، حتى يتـولى مـؤتمر األطـراف               

  رسمي؛اعتماد نظامه الداخلي بشكل 
  

 لمؤتمر األطراف أن يقرر استخدام مسودة النظام الداخلي بصورة مؤقتة في الـصيغة              يجوز  )ب(
 المفتـوح   في هذه الحالة، الفريق العامل الحكومي الدولي      (التي عرضتها الهيئة المؤقتة أو التحضيرية       

  ).العضوية
  
 مسودة النظام الداخلي لمؤتمر األطراف      وقد يكون البديل األول مناسباً خاصة عندما تبلغ عملية إعداد           -٢

وتحصل هذه الحالة، مثالً، قبل استكمال المـسودة أو عنـد           .  معها تطبيقه من الناحية العملية      مرحلة ال يمكن  
وميزة هذا النهج هو أنه يتـيح مجموعـة كاملـة           . احتوائها على عدد كبير من المواد التي لم يتفق عليها بعد          

أما محاذيره فتتمثل في وجود فوارق كبيرة بـين األنظمـة الداخليـة             . ابلة للتطبيق فوراً  ومقبولة من المواد الق   

                                                           
 .٦المرفق ، المرفق، A/FCTC/COP/1/2الوثيقة    ١
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وبالتالي فإن بعض القضايا قـد      . لألجهزة الرئاسية للمنظمة األم وبين النظام الداخلي للجهاز الرئاسي للمعاهدة         
اسية للمنظمة وفي مرحة متأخرة بعد تُعالج في المرحلة األولية بطريقة مختلفة وفقاً للنظام الداخلي لألجهزة الرئ        

ذلك ألنـه يـضمن     تلك المحاذير،   البديل الثاني فيخلو من     أما  . اعتماد النظام الداخلي للجهاز الرئاسي للمعاهدة     
  للجهاز الرئاسي  تطبيق نظام داخلي واحد منذ البداية، لذا فمن األنسب تطبيقه عندما تبلغ مسودة النظام الداخلي              

 عندما تختلف اآلراء بشأن عدد محدود مـن األحكـام           ، مثالً ،وذلك(النهائية أو شبه النهائية،     للمعاهدة صيغتها   
  .)فقط
  
أما في حالة النظام الداخلي لمؤتمر األطراف في اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة       -٣

لداخلي وهناك عدد قليل نسبياً من المواد التبغ فقد وافق الفريق العامل الحكومي الدولي على معظم مواد النظام ا
وترد نصوصها بين قوسـين معقـوفتين فـي تقريـر الفريـق           (التي التزال في حاجة إلى أن تناقش بإسهاب         

وحيث ال توجد فوارق كبيرة بين األنظمة الداخلية ذات الصلة لألجهزة الرئاسية لمنظمـة الـصحة                ). ١العامل
لي لمؤتمر األطراف فيما يتعلق بعدة قضايا فإن من المستصوب تطبيق أحكام            العالمية وبين مسودة النظام الداخ    

  .مسودة النظام الداخلي بشكل مؤقت فيما يخص المؤتمر
  
وفي حالة اختيار البديل الثاني فإن أحكام مسودة النظام الداخلي للمؤتمر ستطبق بشكل مؤقت باستثناء                 -٤

حتى استكمال النظام الداخلي واعتماده مـن قبـل         )  قوسين معقوفتين  وترد بين (المواد التي لم يتفق عليها بعد       
وفي األثناء البد من إيجاد حّل عملي لتناول جوهر مشاريع المواد التي تحتاج إلى مناقـشة                . مؤتمر األطراف 

ـ              . مستفيضة ضية وتقترح األمانة المؤقتة الحلول المؤقتة الواردة أدناه لينظر فيها المؤتمر وذلك يتوقف على الق
  .اإلفراديةالمطروحة وعلى حالة صياغة بعض المواد 

  
  ١حلول مقترحة مؤقتة لمشاريع المواد التي تحتاج إلى مناقشة مستفيضة

  
 بـين قوسـين     ٤٩ و ٣٠ و ٢٩ و ٧لقد وضع الفريق العامل الحكومي الدولي نصوص مشاريع المواد            -٥

وعالوة على ذلك تم وضع     . وصل إلى اتفاق بشأنها   معقوفتين نظراً للصيغ الجديدة التي اقترحت لها والتي لم يت         
وفي بعض الحـاالت وضـعت األمانـة المؤقتـة          . بعض مشاريع المواد بين قوسين معقوفتين ألسباب أخرى       

. مسودات نصوص بناء على طلب تقدم به الفريق العامل الحكومي الدولي، خاصة، بعد انعقاد دورته الثانيـة                
لمواد بين قوسين معقوفتين ألنها ترتبط بالمواد التي لم يتوصل الفريـق            وفي حاالت أخرى وضعت مشاريع ا     

 الفقرات التالية جميع المواد الواردة بين قوسين معقوفتين وتقترح اتباع نهج            حوتوض. العامل إلى اتفاق بشأنها   
  .محتمل إزاء كل مادة من تلك المواد لكي ينظر فيها مؤتمر األطراف

  
 وأالجلـسات أو االجتماعـات العلنيـة        "تعريف المـصطلحات     (١٢،٢-٢ و ١١-٢ و ١٠-٢المواد    -٦

 طلـب الفريـق     ).المتعلقة بوضع وتوزيع محاضر الجلـسات      (٦٤٣ إلى   ٦١والمواد  ) "السرية وأالمفتوحة  
العامل، فيما يخص هذه الفئة من مشاريع المواد، من األمانة المؤقتة وضع صيغ لها استناداً إلـى الجـزء ذي                    

وبالتالي وضـعت   .  موضع البحث من النظم الداخلية لألجهزة الرئاسية لمنظمة الصحة العالمية          االصلة بالقضاي 
. معقوفتين اآلن، ولم يتيسر للفريق العامل االطالع عليهـا بعـد          قوسين  األمانة المؤقتة النصوص الواردة بين      

وبالنظر إلى أن هذا النص يستند إلى المواد ذات الصلة من النظم الداخلية لألجهزة الرئاسية لمنظمة الـصحة                  

                                                           
 .٦المرفق ، المرفق، A/FCTC/COP/1/2الوثيقة    ١
 .٦٦الفقرة ، المرفق، A/FCTC/COP/1/2الوثيقة    ٢
 .١٤٤-١٤٣الفقرتان ، المرفق، A/FCTC/COP/1/2الوثيقة    ٣
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العالمية، فقد يرغب مؤتمر األطراف، وفقاً القتراح الفريق العامل في تطبيق المواد ذات الصلة مـن النظـام                  
 وتطبيق النظام الـداخلي لجمعيـة       ١٢-٢ إلى   ١٠-٢لداخلي للمجلس التنفيذي فيما يتعلق بمشاريع المواد من         ا

، تطبيقاً مؤقتاً بعد إدخال التعـديالت الـضرورية         ٦٤ إلى   ٦١الصحة العالمية فيما يتعلق بمشاريع المواد من        
  .عليها في انتظار بحث هذا النص والموافقة عليه

  
 تـم،  ١). ببنود جدول األعمال المؤقت للدورات العادية لمؤتمر األطـراف   ناتالمتعلق (٩ و ٧المادتان    -٧

، اقتراح نص جديد خالل المناقشات التي أجراها الفريق العامل الحكومي الدولي، ولم يـتم  ٧فيما يخص المادة    
ن الجملة األخيرة مـن  وبناء على ذلك فإ. التوصل إلى اتفاق بشأنها، وبالتالي فقد وضعت بين قوسين معقوفتين 

. ٧، وضعت بين قوسين معقوفتين أيضاً ريثما يتم االتفاق على المادة            ٧، ذات الصلة المباشرة بالمادة      ٩المادة  
 غير  ٩ و ٧وفي ظل هذا الوضع، فقد يرغب مؤتمر األطراف في االقتصار على تطبيق األجزاء من المادتين                

  .الواردة بين قوسين معقوفتين تطبيقاً مؤقتاً
  
أو " مفتوحـة "أو  " علنية"المتعلقتان بتحديد الجلسات أو االجتماعات بوصفها        (٣١ و ٢-٢٧المادتان    -٨

وضع الفريق العامل الحكومي الدولي هاتين المادتين بين قوسين معقوفتين للسماح لمؤتمر األطراف              ٢").سرية
، والتي ستضع تعريفاً لهذه ٢في المادة بمراجعة مضمونهما في ضوء النتيجة التي يتم الخلوص إليها بعد النظر 

 إلى النظم   ١٢-٢ و ١١-٢ و ١٠-٢وبما أنه من الممكن أن تستند المواد        ).  أعاله ٦انظر الفقرة   (المصطلحات  
 ترتبطان بتلـك    ٣١ و ٢-٢٧ الصلة لألجهزة الرئاسية لمنظمة الصحة العالمية، وبما أن المادتين           ات ذ ةالداخلي
 لمنظمـة   للمجلس التنفيذي م الداخلي   اطراف في تطبيق المواد ذات الصلة من النظ        فقد يرغب مؤتمر األ    ،المواد

الصحة العالمية والمتعلقة بالجلسات العلنية والمفتوحة والسرية تطبيقاً مؤقتاً بعد إدخال التعديالت الـضرورية              
  .عليها

  
رسة حـق التـصويت     المتعلقة بمسألة ما إذا كان يجوز لرئيس أية هيئة فرعية مما           (٢-٢٨المادة    -٩
وقد يرغب مؤتمر األطـراف، ريثمـا تـتم         . لم يبتّ الفريق العامل الحكومي الدولي في هذه المسألة         ٣).ال أو

الموافقة على هذا النص أن يطبق المواد ذات الصلة من النظام الداخلي لجمعية الصحة العالمية تطبيقاً مؤقتـاً                  
  .بعد إدخال التعديالت الضرورية عليها

  
 ظهر تباين في اآلراء خـالل       ). بدعوة مراقبين للحضور والمشاركة    ناتالمتعلق (٣٠٤ و ٢٩مادتان  ال  -١٠

وعليه فإنهما سيتطلبان قدراً    . النقاش الذي أجراه الفريق العامل الحكومي الدولي بشأن مضمون هاتين المادتين          
ذلك، في تطبيـق المـواد ذات       وقد يرغب مؤتمر األطراف، في ضوء       . كبيراً من العمل قبل إمكانية تطبيقهما     

الصلة من النظام الداخلي لجمعية الصحة العالمية بخصوص مشاركة المراقبين تطبيقـاً مؤقتـاً بعـد إدخـال                  
  .التعديالت الضرورية عليها

  

                                                           
 . على التوالي٧٩ و٧٧الفقرتان ، المرفق، A/FCTC/COP/1/2الوثيقة    ١
 . على التوالي١٠٧و ٩٨الفقرتان ، المرفق، A/FCTC/COP/1/2الوثيقة    ٢
 .١٠٢الفقرة ، المرفق، A/FCTC/COP/1/2الوثيقة    ٣
 ٣٠ و٢٩، وملخص الرئيس للنقاش الدائر بشأن المادتين ١٠٦ -١٠٣الفقرات ، المرفق، A/FCTC/COP/1/2الوثيقة   ٤

 .٤، المرفق، المرفق A/FCTC/COP/1/2من الوثيقة 
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 لم يتم التوصل، بعد مناقشة مشروع هذه المـادة،          ).المتعلقة بإجراءات اتخاذ القرارات    (٤٩١المادة    -١١
واتباعاً للـسوابق   . رق اتخاذ القرارات، والبد من المزيد من العمل بغية استكمال هذه المادة           إلى اتفاق حول ط   

التي وردت في معاهدات أخرى بشأن هذه المسألة، قد يرغب مؤتمر األطراف في اتخاذ قرار يقضي باعتمـاد     
  .٤٩كل القرارات بتوافق اآلراء ريثما يتم استكمال المادة 

  
ر األطراف، كنهج عملي وريثما يتم اعتماد النظام الداخلي، في النظر في تطبيق             وبذا قد يرغب مؤتم     -١٢

ويقترح، بالنسبة لكـل مـشروع مـن        . كل المواد التي استكملها الفريق العامل الحكومي الدولي تطبيقاً مؤقتاً         
القوسـين  مشاريع المواد المدرجة بين قوسين معقوفتين، إما تطبيق المادة بدون األجـزاء الموضـوعة بـين                 

وقـد اقترحـت    . المعقوفتين أو المواد ذات الصلة من النظم الداخلية لألجهزة الرئاسية لمنظمة الصحة العالمية            
األمانة المؤقتة، بالنسبة لكل حالة توصية واحدة فيما يتعلق بالخيار الذي ينبغي تطبيقه حتى ينظر فيها مـؤتمر                  

وللتعجيـل  .  بتوافـق اآلراء   يعتمد مؤتمر األطراف قراراتـه     فيقترح أن    ٤٩أما فيما يتعلق بالمادة     . األطراف
باستكمال النظام الداخلي قد يرغب مؤتمر األطراف في أن يتولى، فوراً، إنشاء فريق عامل قانوني يعهد إليـه                  

  .بمهمة العمل المتعلق بالنظام الداخلي
  
  
  

=     =     =  
  

                                                           
 الوارد ٤٩، وملخص الرئيس للنقاش الدائر حول المادة ١٢٩ -١٢٧الفقرات ، المرفق، A/FCTC/COP/1/2الوثيقة    ١

 .٥، المرفق، المرفق A/FCTC/COP/1/2في الوثيقة 


