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  A/FCTC/COP/2/22  مؤتمر األطراف في اتفاقية
  ٢٠٠٧ يوليو/  تموز٦  منظمة الصحة العالمية اإلطارية         

    بشأن مكافحة التبغ   
  الثانيةالدورة 

  
  
  
  

  "أ"التقرير الثالث للجنة 
  
  

  
  :مؤتمر األطراف باعتماد القرارات الثالثة على النحو التالي" أ"توصي اللجنة   

  
  )FCTC/COP1(16)القرار (البروتوكوالت وضع   ٤-٥

  
  وضع نموذج لبروتوكول بشأن االتجار غير المشروع بمنتجات التبغ  ١-٤-٥

  
  )FCTC/COP1(17)القرار (إنشاء مجموعة دراسة معنية بالمحاصيل البديلة   ٥-٥

  
  )FCTC/COP1(15)القرار ( وضع مبادئ توجيهية لتنفيذ االتفاقية   ١-٦ و٣-٥
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   من جدول األعمال١-٤-٥البند 
  
  

  بمنتجات التبغ وضع بروتوكول بشأن االتجار غير المشروع
  

  مؤتمر األطراف،  
  

 على ضرورة اتخاذ إجراءات تعاونية من أجل التخلّص من جميع أشكال االتجار غير              يؤكد مجدداً إذ  
  التهريب والصنع غير المشروع والتقليد؛المشروع بالسجائر وسائر منتجات التبغ، بما في ذلك 

  
 من اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ، التـي            ١٥المادة   يأخذ في حسبانه     وإذ

األطراف بجملة أمور منها أن التخلّص من جميع أشكال االتجار غير المشروع بمنتجات التبغ، بمـا                فيها  تسلّم  
  ر المشروع والتقليد، من العناصر األساسية لمكافحة التبغ؛في ذلك التهريب والصنع غي

  
 من اتفاقية منظمة الـصحة      ٢٣ من المادة    ٥من الفقرة   ) و( أيضاً الفقرة الفرعية     يأخذ في حسبانه  وإذ  

مؤتمر األطراف إنشاء أية هيئـات فرعيـة الزمـة لبلـوغ            ل تجيزالعالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ، التي       
  ؛قية االتفاأغراض

  
 من اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بـشأن         ٥ من المادة    ٣وإذ يؤكد مجدداً على أهمية الفقرة         

 العمل على حماية سياساتها الصحية العمومية من المصالح التجاريـة           ،مكافحة التبغ، التي تطلب إلى األطراف     
  وطني،وأية مصالح راسخة أخرى لدوائر صناعة التبغ، وفقاً للقانون ال

  
بـاب المـشاركة فيهـا       من نظامه الداخلي، إنشاء هيئة تفاوض حكومية دولية          ٢٥، طبقاً للمادة    يقرر  -١

صياغة بروتوكول بشأن االتجار غير المشروع بمنتجات التبغ والتفـاوض          ل وذلك   ،جميع األطراف مفتوح أمام   
ة منظمة الصحة العالمية اإلطارية بـشأن        من اتفاقي  ١٥عليه، على أن يستند هذا البروتوكول إلى أحكام المادة          

  مكافحة التبغ، ويكملها؛
  
 فريق  قبل بأن النموذج الخاص ببروتوكول بشأن االتجار غير المشروع، على النحو المقترح من              يسلّم  -٢

 الذي اتخذه مؤتمر األطراف في دورته األولى، والـوارد فـي            FCTC/COP1(16) طبقاً للقرار    المنعقدالخبراء  
  ، يمثّل أساساً سليماً لشروع هيئة التفاوض الحكومية الدولية في إجراء المفاوضات؛A/FCTC/COP/2/9وثيقة ال
  
ودورة  ٢٠٠٨ عـام  جنيف في أوائل أن تعقد هيئة التفاوض الحكومية الدولية دورتها األولى في           يقرر  -٣

 ٥خر تقرره هيئة المكتب طبقـاً للفقـرة         أو في وقت آ    الثالثة،    قبيل دورة مؤتمر األطراف    ثانية يفضل أن تُعقد   
عن التقدم الذي تحـرزه       الثالثة دورة مؤتمر األطراف   وتقدم هيئة التفاوض الحكومية الدولية تقريراً إلى      . أدناه
   عملها؛في
  
 الفاصـلة بـين      في الفترة  أخرى على األقل  ولية دورة    أن تعقد هيئة التفاوض الحكومية الد      يقرر أيضاً   -٤

فـي   بشأن االتجار غير المـشروع        بروتوكول تقدم نص مسودة   وأن   ، الثالثة والرابعة   األطراف  مؤتمر دورتي
اتفاقية منظمة   من   ٣٣ من المادة    ٣كي تنظر فيه، طبقاً للفقرة      الرابعة  دورة مؤتمر األطراف     منتجات التبغ إلى  
  ؛زمني في دورته الثالثةإال إذا قام مؤتمر األطراف بتنقيح هذا اإلطار ال ،اإلطاريةالصحة العالمية 
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 من نظامه الداخلي، أن تعقد هيئة التفاوض الحكومية الدولية          ٢٧ من المادة    ١، طبقاً للفقرة    يقرر كذلك   -٥
  ؛ األطرافمؤتمرواريخ تقررها هيئة مكتب أماكن وتدوراتها في 

  
  :  هيئة التفاوض الحكومية الدولية ما يلييطلب إلى  -٦
  

مالها بناء على نص الرئيس الذي سيضعه رئيس هيئـة التفـاوض            أن تواصل النهوض بأع     )١(
 إلـى   المعنيين، وسـيقدم  الحكومية الدولية بعد انتهاء دورتها األولى، وذلك بدعم من األمانة والخبراء            

  ؛ الحكومية الدوليةالدورة الثانية لهيئة التفاوض

 ؛أساليب عملهاكفاءة وفعالية  جميع اإلجراءات واآلليات المتاحة من أجل زيادة تستكشفأن   )٢(

بالغرض المنشود من هيئة التفاوض      القائمة والمتعلقة    الدوليةأن تراعي االتفاقات والترتيبات       )٣(
 التآزر والتكامل، وتالفي االزدواجية بـين البروتوكـول         الحكومية الدولية بغية تحقيق أقصى قدر من      

 ؛تلك االتفاقات والترتيباتو
  
  :ما يليمانة األ منيطلب   -٧
  

تتخذ الترتيبات الالزمة، بما في ذلك الترتيبات الخاصة بالميزانيـة، ألداء عمـل هيئـة               أن    )١(
  ؛التفاوض الحكومية الدولية

أن تقدم إلى الدورة األولى لهيئة التفاوض الحكومية الدولية تقريراً عن االتفاقات والترتيبـات                )٢(
  لتفاوض الحكومية الدولية؛القائمة والمتعلقة بالغرض المنشود من هيئة ا

 من النظـام الـداخلي      ٣١ إلى   ٢٩أن تدعو األطراف والمراقبين المشار إليهم في المواد من            )٣(
لمؤتمر األطراف، قبل انعقاد الدورة األولى لهيئة التفاوض الحكومية الدولية بثالثة أشهر على األقل،              

تجار غير المشروع على النحو المبين في       إلى اإلدالء بتعليقاتهم بخصوص نموذج بروتوكول بشأن اال       
، وضمان إتاحة اطالع األطراف والمراقبين على تلك التعليقات، من خالل           A/FCTC/COP/2/9الوثيقة  

  موقع محمي على اإلنترنت، على سبيل المثال؛

األطراف المنتمية إلى الشريحة الـدنيا مـن        واألطراف المنخفضة الدخل     أن تسهل مشاركة    )٤(
  ؛ الحكومية الدوليةلمتوسط في أعمال هيئة التفاوضالدخل ا

 من النظـام الـداخلي لمـؤتمر        ٣١ إلى   ٢٩دعو المراقبين المشار إليهم في المواد من        تأن    )٥(
  . وفقاً للمواد المذكورة أعالههيئة التفاوض الحكومية الدوليةاألطراف، للمشاركة في أعمال 
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   من جدول األعمال٥-٥البند 
  

  
  المستدامة اقتصادياً وعة الدراسة المعنية ببدائل زراعة التبغمجم

  
  مؤتمر األطراف،  

  
   من اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ؛١٨ و١٧إذ يأخذ في حسبانه المادتين   

  
جهود تبذلها   من ديباجة االتفاقية والتي تؤكد على ضرورة التيقظ ألي           ١٨وإذ يؤكد مجدداً على الفقرة        

  دوائر صناعة التبغ لكي تقوض أو تخرب جهود مكافحة التبغ؛
  

  ، بشأن إنشاء مجموعة دراسة معنية بالمحاصيل البديلةFCTC/COP1(17)إذ يذكِّر بقراره و  
  

  : ما يلييقرر
  
أن يكلف مجموعة الدراسة بمواصلة عملها وتقديم تقرير إلى مؤتمر األطراف فـي دورتـه                 )١(

البينات العلمية والجوانب الخاصة تحديداً نبغي أن يتناول هذا التقرير، على وجه الخصوص، وي. الثالثة
بزراعة التبغ والنطاق الزمني في ضوء االتجاه السائد في الطلب والجوانب المتعلقة بالبدائل المستدامة              

وكذلك اإلمكانيات الخاصـة     ،بوصفها من بدائل محاصيل التبغ     في تدابير تنويع المحاصيل،      اقتصادياً
   البديلة؛بأسباب الرزق

  
أن يدعو المنظمات الحكومية الدولية ذات الصلة والمعتمدة بـصفة مـراقبين فـي مـؤتمر                  )٢(

 من النظام الداخلي لمؤتمر األطراف، وخصوصاً أعضاء فرقـة عمـل            ٣٠األطراف بمقتضى المادة    
عنية بمكافحة التبغ، مثل منظمة األمـم المتحـدة         األمم المتحدة المشتركة بين الوكاالت المخصصة الم      

 والبنك الدولي، والمنظمات غيـر الحكوميـة ذات الـصلة         ومنظمة العمل الدولية    لألغذية والزراعة   
 من النظام الداخلي لمؤتمر األطراف ٣١ بصفة مراقبين في مؤتمر األطراف بمقتضى المادة     والمعتمدة

المعنية، إلى المشاركة والمساهمة بنشاط في عمل مجموعـة         والتي تتمتع بخبرات محددة في المسائل       
  الدراسة، مثلما طلبته األمانة؛

  
اتخاذ التـدابير    ٢ و ١، وفقرتيه   FCTC/COP1(17)، طبقاً لديباجة القرار     أن يطلب من األمانة     )٣(

  .الالزمة، بما في ذلك التدابير الميزنية، لكي تواصل مجموعة الدراسة عملها
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   من جدول األعمال١-٦ و٣-٥ان البند
  
  

  وضع مبادئ توجيهية لتنفيذ االتفاقية

  
اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحـة         بخصوص المواد التالية من      مؤتمر األطراف، 

  ،) بالترتيب العدديالمعنيةترد المواد (التبغ 
  

  :ما يلييقرر 
  
ويقدم هذا الفريق   . وضع مبادئ توجيهية لتنفيذ هذه المادة     ل إنشاء فريق عامل     ،٣-٥المادة  فيما يخص     -١

  ،إلى مؤتمر األطراف في دورته الثالثة، وإذا أمكن مسودة مبادئ توجيهية، تقريراً مرحلياً
  

   البرازيل وإكوادور وهولندا وباالو وتايلند،:الميسرون الرئيسيون
  

وجامايكا وكينيا وماليزيا وناميبيا ونيجيريا والفلبين       بنن وجيبوتي وفرنسا وجمهورية إيران اإلسالمية        :الشركاء
  وتركيا وأوروغواي وفييت نام؛

  
 FCTC/COP/1(15) الفريق العامل المنشأ بموجب القرار       أن يطلب من  ،  ١٠ و ٩المادتين  فيما يخص     -٢

  :ما يلي
  

  وخصائص المنتجات، مثـل سـمات      ١٠مواصلة عمله، وتوسيع نطاق واليته ليشمل المادة          )١(
  التصميم، وذلك  ضمن الحدود التي تؤثر فيها تلك الخصائص في أغراض االتفاقية،

  
  .تقديم تقرير مرحلي إلى مؤتمر األطراف في دورته الثالثة  )٢(

  
أساسـاً   A/FCTC/COP/2/8ويعتبر مؤتمر األطراف نموذج المبادئ التوجيهية المعروض في الوثيقة          

لتحرر من   مؤتمر األطراف مبادرة منظمة الصحة العالمية ل        كما يشجع  .لمواصلة العمل في هذا الصدد    
 إليها عبـر    تصل تنظيم المنتجات، بما في ذلك تبادل المعلومات التي          بشأنالتبغ على مواصلة عملها     

 مؤتمر األطراف في دورته الثالثة،      تقارير إلى  مبادرة التحرر من التبغ      تقدمثالثة، ويطلب أن    أطراف  
 وانبعاثات منتجات   أساليب اختبار وقياس محتويات   ن اآلليات الممكنة للتحقّق من      ع األمانة،   عن طريق 

  ؛التبغ
  

  ،النرويجو والجماعة األوروبيةكندا : الميسرون الرئيسيون
  

ومـالي  كينيـا   واألردن  وهنغاريـا   ووغانـا   فنلندا  والدانمرك  والكونغو   والصينالبرازيل  الجزائر و : الشركاء
  ؛المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشماليةووتركيا وأوكرانيا د تايلنوهولندا والمكسيك و
  
ويقـدم  .  إنشاء فريق عامل يعنى بوضع مبادئ توجيهية بشأن تنفيذ هذه المادة           ،١١ المادة   يخصفيما    -٣

  الفريق العامل مسودة المبادئ التوجيهية إلى مؤتمر األطراف في دورته الثالثة،
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  ، وبيروأستراليا والبرازيل وكندا: يونالميسرون الرئيس
  

 البحرين والرأس األخضر والصين وجيبوتي والجماعة األوروبية وفرنسا وغواتيمـاال وهنـدوراس             :الشركاء
وجمهورية إيران اإلسالمية وجامايكا واليابان وجمهورية كوريا وماليزيا وموريـشيوس والفلبـين وجنـوب              

وكرانيا والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية وأوروغـواي         والسودان وتايلند وتركيا وأ    أفريقيا
  وفييت نام؛

  
يقـدم الفريـق    و. المـادة هذه  وضع مبادئ توجيهية لتنفيذ     إنشاء فريق عامل ل   ،  ١٢المادة   يخصفيما    -٤

  ،تقريراً مرحلياً إلى مؤتمر األطراف في دورته الثالثةالعامل 
  

   وباالو وتركيا،نياألما: الميسرون الرئيسيون
  

 الجزائر والبحرين وبربادوس وبنن وإستونيا وغواتيماال وهندوراس والهند وأيرلندا وكينيا وماليزيـا             :الشركاء
  وموريشيوس وناميبيا وسري النكا والسويد وتايلند وتوغو وأوروغواي؛

  
  :أن يطلب من جميع األفرقة العاملة ما يلي  -٥
  

 القائمة المقدمة من المنظمات الحكوميـة والمنظمـات الحكوميـة            الموارد والخبرات  مراعاة  )١(
  ؛وأفضل الممارساتالدولية والمنظمات غير الحكومية، إلى جانب تلك المستمدة من الدراسات العلمية 

  
 المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة، التي تتمتع بخبرات            دعوة  )٢(

 مثلمـا طلبتـه    الفريق العامل،    أعمال في   والمساهمة بنشاط هذه المسائل، للمشاركة     فيما يتعلق ب   محددة
  أمانة االتفاقية؛

  
، أن يطلب من األمانة أن تقوم، بعد التشاور مع األطراف، وخصوصاً المهتمة             ١٤بالمادة  فيما يتعلق     -٦

يه، يقدم إلى مؤتمر األطراف فـي       منها بالمسألة، بإعداد تقرير أول عن االعتماد على التبغ واإلقالع عن تعاط           
  دورته الثالثة،

  
  المكسيك وأوروغواي؛: الشريكان

  
الميزنيـة،   الترتيبـات الالزمـة، بمـا فيهـا الترتيبـات            اتخـاذ  أمانـة االتفاقيـة      مـن أن يطلب     -٧

االطالع، عن طريق موقـع محمـي       المذكورة أعاله، وضمان تمكين األطراف من       العاملة   األفرقة بخصوص
تعليقـات  الومن إبـداء    إلى الشركاء    النصوص المرسلة    مسودات على   اإلنترنت على سبيل المثال،    ةعلى شبك 
  عليها؛
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  :أن يعتمد اإلطار الزمني المحدد أدناه فيما يتعلق بجميع هذه المبادئ التوجيهية المقترحة   -٨
  

  :اإلطار الزمني

إتاحة اطـالع األطـراف علـى التقريـر         
ة المبادئ التوجيهية، بناء    المرحلي أو مسود  

  على طلبها، من أجل إبداء تعليقاتها عليها

قبل ستة أشهر على األقل من انعقاد الدورة الثالثـة لمـؤتمر            
  األطراف

قبل أربعة أشهر على األقل من انعقاد الدورة الثالثة لمـؤتمر              على هيئة المكتبللعرض
  األطراف

قبل ثالثة أشهر على األقل من انعقاد الدورة الثالثة لمـؤتمر              والتحرير والترجمة على األمانة للعرض
  األطراف

 يوماً على األقل من انعقاد الدورة الثالثـة لمـؤتمر           ٦٠قبل     على مؤتمر األطرافللتعميم
  ) من النظام الداخلي لمؤتمر األطراف٨المادة (األطراف 

  
مـشاركتها كجهـات    األمانة ب  األطراف    فيه تعلم كموعد نهائي    ٢٠٠٧يوليو  /  تموز ٣١أن يحدد يوم      -٩

  .شريكة في وضع أي من هذه المبادئ التوجيهية
  
  
  

=     =     =  


