
 
  منظمـة الصحـة العالميـة

  A/FCTC/COP/1/DIV/9  مؤتمر األطراف في اتفاقية
  ٢٠٠٦ مايو/ أيار ٢٧  منظمة الصحة العالمية اإلطارية         

    بشأن مكافحة التبغ   
  الدورة األولى

  
  
  
  

  قائمة بالوثائق
  
  

A/FCTC/COP/1/1 Rev.1 جدول األعمال  

A/FCTC/COP/1/1(annotated)    المشروح(جدول األعمال المؤقت(  

A/FCTC/COP/1/2          تقرير الفريق العامل الحكومي الدولي المفتوح العضوية المعني
  باتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ

A/FCTC/COP/1/3            تقرير األمانة المؤقتة وحالة اتفاقية منظمة الـصحة العالميـة
  اإلطارية بشأن مكافحة التبغ

A/FCTC/COP/1/4 استعراض مصادر وآليات المساعدة القائمة والمحتملة  

A/FCTC/COP/1/5  
And A/FCTC/COP/1/5 Corr.1  

  تعيين األمانة الدائمة ووضع الترتيبات الالزمة لعملها

A/FCTC/COP/1/6  ] دةالتقرير الخاص بأوراق االعتماد] مسو  

A/FCTC/COP/1/7  دة" (ب"التقرير األول للجنةمسو(  

A/FCTC/COP/1/8  أ"التقرير األول للجنة "  

A/FCTC/COP/1/9  دة" (ب"التقرير الثاني للجنةمسو(  

A/FCTC/COP/1/10  دة" (أ"التقرير الثاني للجنةمسو(  

A/FCTC/COP/1/11  دة" (أ"التقرير الثالث للجنةمسو(  

A/FCTC/COP/1/12  دة" (ب"التقرير الثالث للجنةمسو(  

A/FCTC/COP/1/13 دة" (أ"تقرير الرابع للجنة المسو(  

A/FCTC/COP/1/14  ] دةالتقرير الثاني بشأن أوراق االعتماد] مسو  

A/FCTC/COP/1/15  دة" (أ"التقرير الخامس للجنةمسو(  

  



A/FCTC/COP/1/DIV/9        

2 

  وثائق المعلومات
  

A/FCTC/COP/1/INF.DOC./1          حالة اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحـة
  التبغ

A/FCTC/COP/1/INF.DOC./2        من اتفاقيـة    ٢١تقديم التقارير وتبادل المعلومات وفقاً للمادة 
  منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ

A/FCTC/COP/1/INF.DOC./3              دت في االتفاقيـة لينظـر فيهـا مـؤتمردمسائل أخرى ح
 ووضـع   ٩ و ٧م المادتين   وضع دالئل لتنفيذ أحكا   . األطراف

  البروتوكوالت

A/FCTC/COP/1/INF.DOC./4 Rev.1 النظام الداخلي المؤقت  

A/FCTC/COP/1/INF.DOC./5   الطرائق العملية لمشاركة المـراقبين     . النظام الداخلي المؤقت
  في أعمال مؤتمر األطراف

A/FCTC/COP/1/INF.DOC./6      بين الـدورات    أساليب تصريف األعمال في الفترات الفاصلة 
  لوضع الدالئل

A/FCTC/COP/1/INF.DOC./7             قائمة بالمنظمات غير الحكوميـة التـي شـاركت فـي أي
مفاوضات أو أفرقة عاملة تحضيرية تتعلق باتفاقية منظمـة         

  الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ
  
  

  وثائق متنوعة
  

A/FCTC/COP/1/DIV/1 ين في مؤتمر األطرافدليل السادة المندوبين المشارك  

A/FCTC/COP/1/DIV/2 Rev.1 قائمة بأسماء المشاركين*  

A/FCTC/COP/1/DIV/3  وثيقة لم تصدر [ الجدول الزمني اليومي المؤقت[  

A/FCTC/COP/1/DIV/4           مشاركة المنظمات غير الحكومية في الدورة األولى لمـؤتمر
ـ        ة بـشأن   األطراف في اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطاري

  مكافحة التبغ

A/FCTC/COP/1/DIV/5           مالحظات استهاللية للمدير العام أمام مؤتمر األطـراف فـي
 في  اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ       

  دورته األولى

                                                           
 .ة فقطترد باإلنكليزية والفرنسي *
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A/FCTC/COP/1/DIV/6         تقرير الفريق العامل الحكومي الدولي المفتوح العضوية المعني
  ة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغباتفاقية منظم

A/FCTC/COP/1/DIV/7            أعضاء مكتب مؤتمر األطراف في اتفاقية منظمـة الـصحة
  العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ

A/FCTC/COP/1/DIV/8 القرارات  

A/FCTC/COP/1/DIV/9 قائمة بالوثائق  

  
  
  

=     =     =  


