
 
  منظمـة الصحـة العالميـة

  A/FCTC/COP/1/INF.DOC./6  مؤتمر األطراف في اتفاقية
  ٢٠٠٦ فبراير/ شباط ١٠  منظمة الصحة العالمية اإلطارية         

    بشأن مكافحة التبغ   
  الدورة األولى

   من جدول األعمال ٣-٥ و٢-٥البندان 
  
  
  
  

  تصريف األعمال في الفترات الفاصلةأساليب 
  دالئللابين الدورات لوضع 

  
  

   المؤقتةمن األمانةمقدمة مذكرة 
  
  
لوضع الممكنة   من جدول األعمال، طُرحت مسألة األساليب        ٢-٥ البند   بشأن" أ"أثناء مداوالت اللجنة      -١

 البنـد   في إطـار وقد نوقشت هذه المسألة أيضاً      .  بعد نهاية الدورة األولى لمؤتمر األطراف      في المستقبل دالئل  
 هـذه المـذكرة     تتناولولذلك  .  من بنود جدول األعمال    فيما يتعلق بعدد  ، وقد تُطرح     من جدول األعمال   ٣-٥

  . المسألة بشكل عام
  
 بين  األعمال في الفترات الفاصلة   النظر في األساليب اآلتية المتعلقة بترتيبات       في   المؤتمر   وقد يرغب   -٢

 بالضرورة  ال تستبعد وهي أساليب   وهناك سوابق لكل أسلوب من هذه األساليب في معاهدات أخرى،           . الدورات
  .بعضها البعض

  
  األسلوب األول

  
 لكي ينظر فيها  مسودات وفقاً للمواصفات الواردة في القرارات ذات الصلة،         ال منح األمانة والية وضع     -٣

  عناصر بروتوكول معين أو دليل وفقاً لماتجميعقد يطلب من األمانة  : مثال .مؤتمر األطراف في دورته التالية    
  .اضطلع به مؤتمر األطراف من عمل في دورته األولى

  
  األسلوب الثاني

  
 وتتولى األمانة   ؛ ما تم من عمل في الدورة األولى       والية تطوير الخمسة  منح الرئيس أو نواب الرئيس        -٤

هم ولهذا الغرض يمكن ضم رئيسي اللجنتـين ونـواب        . م أو تعمل تحت إشرافه    ألعضاء المكتب تقديم المساعدة   
 اتفاقية بازل سـابقة     توفر (أعضاء المكتب الذين انتهت فترة واليتهم      طريقة شائعة في سير العمل وكذلك     وهي  

 مـن  بناء على ما تم      الدالئل بروتوكول أو    ألعضاء المكتب أن يناقشوا عناصر    يمكن  : مثال ١).لهذا األسلوب 
  . إلرشاداتهامواصلة ذلك العمل وفقاً من األمانة يطلبوا الدورة األولى، ثم فيعمل 

                                                           
ين األولى والثانية من المؤتمر، يمكن النظر في هذا األسلوب للتطبيق فقط بما أن أعضاء المكتب يتم انتخابهم للدورت   ١

 .في الدورات الالحقة
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  األسلوب الثالث
  
ى بتقديم عناصر لتناقشها الدورة الثانية أو        عمل الدورة األول   لمواصلةإنشاء فريق خبراء غير رسمي        -٥

وفي العادة، يدعو رئيس المؤتمر أشخاصاً يتمتعـون بخبـرة          . هيئة فرعية أكثر ديمومة تُنشأ في مرحلة الحقة       
: مثـال  .األفرقةوتقدم األمانة عادةً الدعم التقني واإلداري إلى هذه         . خاصة ولديهم اهتمام خاص إلى المشاركة     

 االضطالع محددة وفقاً للعمل الذي تم       أو دالئل  غير رسمي لوضع عناصر لبروتوكول محدد        يمكن إنشاء فريق  
  .به في الدورة األولى، وذلك لتقديمها إلى الدورة الثانية

  
  الرابعاألسلوب 

  
  كلَّفت الدورة األولى بالقيام به،     على النحو الذي  إنشاء هيئة فرعية، وفقاً للنظام الداخلي، للقيام بالعمل           -٦

، سيعني ذلك عادةً إنشاء هيئة على أساس أكثر وعلى خالف األساليب السابقة. وتقديمه إلى المؤتمر حال إتمامه    
وستعمل الهيئة الفرعيـة    . خاص بها وتقدم تقاريرها إلى المؤتمر على فترات منتظمة        " أمد"ديمومة، يكون لها    

يمكـن إنـشاء    : مثال . على مشاركة المراقبين   بمقتضى النظام الداخلي لمؤتمر األطراف، وسينطبق هذا النظام       
 االضـطالع ، استناداً إلى العمل الذي تم       دالئلأو لوضع مجموعة     محددهيئة فرعية للتفاوض على بروتوكول      

  .وستكون لهذه الهيئة االجتماعات الخاصة بها وستقدم تقاريرها بانتظام إلى المؤتمر. به في الدورة األولى
  

  الخامساألسلوب 
  
شاء هيئة أو أكثر من الهيئات الفرعية الدائمة وفقاً للنظام الداخلي، لالضطالع بالعمـل الـذي يـتم                  إن  -٧

 بين الدورات، أي متابعة أعمال كل دورة وإعداد أعمال وقرارات الـدورة             االضطالع به في الفترات الفاصلة    
وسينطبق هذا النظام على مشاركة     وستعمل الهيئات الفرعية بموجب النظام الداخلي لمؤتمر األطراف،         . القادمة

لكثير من (ويمكن، في مرحلة الحقة من عمر االتفاقية، أن توجد أكثر من هيئة واحدة من هذا القبيل               . المراقبين
  ).على أساس دائمالمعاهدات القائمة عدة هيئات من هذا القبيل تعمل 

  
  
  

=     =     =  
  


