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وقد نّوه مؤتمر األطراف بالتقدم الذي أحرزته الهيئة ومدَّد واليتها حتى دورة أخيرة ُتعقد في وقت مبكـر مـن   -٤
ـــدم نـــص مســـّودة بروتوكـــول بشـــأن القضـــاء علـــى االتجـــار غيـــر المشـــروع  ٢٠١٢.١عـــام  وُطلـــب مـــن الهيئـــة أن تُق

  في دورته الخامسة. بمنتجات التبغ لكي ينظر فيه مؤتمر األطراف
  
  إنشاء فريق عامل غير رسمي للعمل قبل دورة الهيئة األخيرة. وقرر مؤتمر األطراف أيضاً   -٥
  

  الفريق العامل غير الرسمي
  
أيلــــول/ ســــبتمبر  ٢٣-١٩تمــــوز/ يوليــــو و ٨-٤عقــــد الفريــــق العامــــل غيــــر الرســــمي اجتمــــاعين (جنيــــف،   -٦

ورأسـه  ٢سـة أطـراف لكـل إقلـيم مـن أقـاليم منظمـة الصـحة العالميـة)(خم طرفـاً  ٣٠من ممثلي  ). وكان مكوناً ٢٠١١
فــي االجتماعــات ممثلــون لــدول غيــر أطــراف ومنظمــات  فاداكــان (تايلنــد). وشــارك أيضــاً  -الــدكتور نونتــافرن فيشــيت

حكومية دولية ومنظمات غير حكومية معتمدة بصفة مراقب لدى مؤتمر األطراف وتمتلك خبرة محددة في المسـائل 
  اقعة ضمن اختصاصات الفريق العامل.الو 
  
لواليتــه، نصــًا محــتمًال بشــأن مــواد البــاب الثالــث (مراقبــة سلســلة  وأعــد الفريــق العامــل غيــر الرســمي، وفقــاً   -٧

التوريد) من مسّودة البروتوكول التي لم ُيتفق عليها بعد، وصاغ اقتراحات وتوصيات بشأن المسائل األخرى الواقعـة 
  ٣ضمن اختصاصاته.

  
  ورة الهيئة الخامسة د
  
. وقــد حضــرها ٢٠١٢نيســان/ أبريــل  ٤آذار/ مــارس إلــى  ٢٩ُعقــدت دورة الهيئــة الخامســة فــي جنيــف مــن   -٨

منظمـــات غيـــر حكوميـــة  ٦منظمـــات حكوميـــة دوليـــة و ٣دول غيـــر أطـــراف، و ٧، إضـــافة إلـــى طرفـــاً  ١٣٣ممثلـــو 
  معتمدة بصفة مراقب لدى مؤتمر األطراف. 

  
عضــاء المكتــب التــالين فــي المناصــب التــي كــانوا قــد شــغلوها فــي الــدورة الرابعــة للهيئــة: واعتمــدت الهيئــة أ  -٩

ـــان والتـــون ـــدكتور ي. المنصـــوري ، والســـيد هــــجـــورج (االتحـــاد األوروبـــي) رئيســـاً  -الســـيد إي ـــديف)، وال . محمـــد (مال
وحّل السيد أ. ت. فايريكا (جـزر  (اإلمارات العربية المتحدة)، والدكتور خ. ريغاالدو بينيدا (المكسيك) نوابًا للرئيس.

كوك) محل الدكتور ت. فينيـت (بـابوا غينيـا الجديـدة)، وحـل الـدكتور م. كبيـر (نيجيريـا) محـل الـدكتور م. أنيبـويزي 
  (نيجيريا) كنائبين للرئيس.

  
بعـدم وفي اليوم األول، قررت الهيئة مواصلة ممارسـتها التـي اتبعتهـا فـي الـدورتين السـابقتين والتـي تقضـي   -١٠

والت الهيئـة. وقـد ُعقـدت المفاوضـات فـي جلسـات عامـة. واتفقـت الهيئـة علـى المضـي االسماح للجمهور بمتابعة مد
وعقــب عــرض  ٤إلــى مســّودة البروتوكــول كمــا كانــت عليــه عنــد اختتــام دورة الهيئــة الرابعــة. فــي مفاوضــاتها اســتناداً 

                                                           
  .FCTC/COP4(11)القرار     ١
الجزائـر وكينيـا ونيجيريـا والسـنغال وسـوازيلند مـن اإلقلـيم األفريقــي؛ والبرازيـل وكنـدا والمكسـيك ونيكـاراغوا وبنمـا مـن إقلــيم     ٢

(فــي االجتمــاع  األمــريكتين؛ وبوتــان والهنــد وملــديف ونيبــال وتايلنــد مــن إقلــيم جنــوب شــرق آســيا؛ واالتحــاد األوروبــي وجورجيــا
األول)/ وٕاســـرائيل (فـــي االجتمـــاع الثـــاني) وبولنـــدا واالتحـــاد الروســـي وتركيـــا مـــن اإلقلـــيم األوروبـــي؛ ومصـــر وجمهوريـــة إيـــران 

المتوسـط؛ وأسـتراليا والصـين وجـزر العربيـة المتحـدة مـن إقلـيم شـرق  السـعودية واإلمـارات اإلسالمية وباكستان والمملكة العربيـة
 كوك واليابان ومنغوليا من إقليم غرب المحيط الهادئ.

 .FCTC/COP/INB-IT/5/3انظر الوثيقة     ٣

 .FCTC/COP/INB-IT/5/4انظر الوثيقة     ٤



FCTC/COP/5/7    

3 

أن ُتشــكِّل مســودات االقتراحــات التــي صــاغها الفريــق نتيجــة عمــل الفريــق العامــل غيــر الرســمي، اتفقــت الهيئــة علــى 
  أساس المفاوضات بشأن هذه المواد. مكرر ١١و ١١و ١٠و ٩و ٨و ٦و ٥بالنسبة للمواد 

  
بالتعـاريف، برئاسـة السـيد ج. هــ. غـورون (تركيـا)، قـدم  مفتـوح العضـوية معنيـاً  عـامالً  وأنشأت الهيئـة فريقـاً   -١١

  .٢٠١٢نيسان/ أبريل  ٣آذار/ مارس و ٣٠إلى الجلسة العامة في  تقريراً 
  

وٕاضافة إلى هذا، ُأنشئ فريق عامل مفتوح العضوية معني بالمساعدة القانونية المتبادلة وتسليم المجرمين.   -١٢
  ، السيدة ك. إيفيسون (نيوزيلندا). ٢٠١٢نيسان/ أبريل  ٣إلى الجلسة العامة في  ورأس هذا الفريق، الذي قدم تقريراً 

  
لجنـــة استشـــارية معنيـــة باللغـــة، مـــن أجـــل ضـــمان الدقـــة واالتســـاق فـــي لغـــة الـــنص  ت الهيئـــة أيضـــاً وأنشـــأ  -١٣

عن مفاوضات الهيئة والمترَجم فيما بعد. وقد قـدمت اللجنـة االستشـارية المعنيـة باللغـة، التـي يرأسـها الـدكتور  الناجم
  .٢٠١٢نيسان/ أبريل  ٣و ٢ذار/ مارس وآ ٣٠إلى الجلسة العامة في  م. أ. فيسينو كوينتانا (إسبانيا)، تقريراً 

  
وقررت الهيئة، في نهاية المفاوضات، أن توصي مؤتمر األطراف بأن ينظر في مسّودة البروتوكول بشأن   -١٤

، والــذي توافقــت  FCTC/COP/INB-IT/5/5القضــاء علــى االتجــار غيــر المشــروع بمنتجــات التبــغ الــوارد فــي الوثيقــة 
  . FCTC/COP4(11) وFCTC/COP3(6) و FCTC/COP2(12)للقرارات  مسة، وفقاً بشأنه اآلراء، في دورته الخا

  
التعليقـات المقدمـة مـن األطـراف علـى  ويراعي نص مسّودة البروتوكـول المقـدم إلـى مـؤتمر األطـراف أيضـاً   -١٥

  ة.مع قرار الهيئ الترجمات العربية والصينية والفرنسية والروسية واإلسبانية للنص اإلنكليزي، تماشياً 
  

  المسائل التي ُأحيلت إلى مؤتمر األطراف 
  

قررت الهيئة، خالل آخر جلساتها العامة، إحالة المسائل التالية إلى مؤتمر األطراف. (وعالوة على ذلـك،   -١٦
  بهذا التقرير). الملحققّدم وفدان ومجموعتان إقليميتان تعليقات إلدراجها في هذا التقرير. وقد ُأدرجت في 

  
  توكولتمويل البرو 

نظرت الهيئة في التوصيات التي قدمها الفريق العامل غير الرسمي بشأن تمويل البروتوكول. ونتيجة 
، أوضــحت الهيئــة أن ٦. وبإضــافة الفقــرة (اجتمــاع األطــراف) ٣٣هــذه المناقشــات ُمجســدة فــي المــادة 

اكات مقـدرة طوعيـة تشغيل البروتوكول، بعد الدورة األولى الجتماع األطـراف، سـُيموَّل مـن خـالل اشـتر 
 ، التـي ُأضـيفت أيضـاً ٧من األطراف في البروتوكول إضافة إلـى مـوارد ممكنـة أخـرى. وتقضـي الفقـرة 

خــالل دورة الهيئــة الخامســة، بــأن تكــون ميزانيــة اجتمــاع األطــراف وخطــة عملــه منفصــلة عــن ميزانيــة 
  مؤتمر األطراف وخطة عمله.

  
لـيس هـو الخيـار  ٣٣مويـل البروتوكـول الـوارد فـي المـادة وقد الحظ أحد الوفود أن االقتـراح الخـاص بت

ألن مـــن  الوحيـــد. وكـــان الوفـــد غيـــر متأكـــد مـــن التكـــاليف التـــي ســـتعقب بـــدء نفـــاذ البروتوكـــول. ونظـــراً 
الممكن للتكاليف االبتدائية أن تكون عاليـة، علـى سـبيل المثـال بسـبب إنشـاء مركـز االتصـال العـالمي 

  العسير قبول هذا االقتراح بشأن التمويل.، فسيكون من  لتبادل المعلومات
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  (التوقيع) ٤٣المادة 

علـى أن بـاب التوقيـع علـى البروتوكـول سـُيفتح فـي المقـر الرئيسـي لمنظمـة  (التوقيع) ٤٣تنص المادة 
فـي المقـر الرئيسـي لألمـم المتحـدة  ١أسـابيع، ٦و ٤الصحة العالمية في جنيف، وبعـد فتـرة تتـراوح بـين 

ســترعى االنتبــاه إلــى أن المطلــوب مــن مــؤتمر األطــراف تحديــد متــى ينبغــي فــتح بــاب فــي نيويــورك. ويُ 
مـن البروتوكـول لــدى  ٤٣التوقيـع علـى البروتوكـول فـي كـال المكـانين وٕادراج هــذه المعلومـة فـي المـادة 

  النظر في اعتماده.
  
 المساعدة التقنية والتعاون وبناء القدرات فيما يتعلق بالبروتوكول 

اف ومجموعــات إقليميــة أهميــة المســاعدة التقنيــة والتعــاون وبنــاء القــدرات فيمــا يتعلــق أكــدت عــّدة أطــر 
  بالبروتوكول. وتشير التعليقات الواردة في المرفق بهذا التقرير إلى هذه المسألة بمزيد من التفصيل.

  
  اإلطار الزمني للبحوث المستندة إلى البّينات ٢الفقرة  ٢،مكرر ١١المادة : 

الحظـت عـّدة أطـراف  ٥،٣مـن المـادة  ٥وكذلك الفقـرة  ٢،مكرر ١١من المادة  ٢لفقرة خالل مناقشة ا
ومجموعات إقليمية أنه سيكون من المفيد لو أن البحوث المستندة إلى البّينات بدأت في مرحلـة مبكـرة 
عــن خمــس ســنوات عقــب بــدء نفــاذ البروتوكــول كمــا هــو مبــّين فــي هــاتين الفقــرتين. وفــي هــذا الصــدد، 

  التعليقات الواردة في المرفق بهذا التقرير. يضاً انظر أ
  
 المساعدة المالية لألطراف 

أكدت عّدة أطراف ومجموعات إقليمية على أهمية توفير المساعدة المالية لألطراف. وتشير التعليقات 
  الواردة في المرفق بهذا التقرير إلى هذه المسألة بمزيد من التفصيل.

  
، أود أن أسجل تقديري الصادق للدعم الذي قدمه لي أعضاء مكتـب الهيئـة ورؤسـاء األفرقـة العاملـة وأخيراً   -١٧

لـة كـرئيس للهيئـة. وأود أيضـاً  أن أشـكر االتحـاد األوروبـي  وجميع األطراف وأمانة االتفاقيـة خـالل مـدة واليتـي المطوَّ
ويرجـع السـبب فـي تحقيقنـا لتوافـق فـي اآلراء على دعمه المالي السخي الذي لـم يكـن باإلمكـان إكمـال العمـل دونـه. 

بشأن نص مسّودة البروتوكول إلى التزام وحماس كل من شارك، وٕالى الرغبة في التوصل إلى حلول واتخاذ قـرارات 
عســيرة بشــأن مســائل صــعبة. وأعتقــد أن الــنص الحــالي يســتوفي الهــدف الــذي حــدده مــؤتمر األطــراف بشــأن إعــداد 

غيـر المشـروع بمنتجـات التبـغ وحمايـة صـحة  االتجـارم بطريقـة مهّمـة فـي القضـاء علـى بروتوكول قـوي وفّعـال يسـه
الشــديد وســروري أن  يمــّرة أخــرى، لقــد كــان مــن دواعــي فخــر مواطنينــا، الســيما الشــباب مــنهم والمعرضــين للخطــر. و 

  أشغل منصب رئيس الهيئة، وأتطلع في هذا الصدد إلى سرعة اعتماد البروتوكول وبدء نفاذه.
  
  

                                                           
هيئـــة الخامســـة، هـــذه الفتـــرة مطلوبـــة مـــن قســـم المعاهـــدات فـــي األمـــم المتحـــدة كمـــا شـــرحت أمانـــة االتفاقيـــة خـــالل دورة ال    ١

 بهذا الطلب.  (باعتباره الوديع) ألسباب تشغيلية. وقد أحاطت الهيئة علماً 

(المبيعـات المعفـاة  ١٣إلعادة ترقيم مواد مسّودة البروتوكول، فـإن المرجـع الجديـد هـو المـادة  ملحوظة من األمانة: نظراً     ٢
 .لرسوم الجمركية)من ا

(الرخصـة أو نظـام  ٦إلعادة تـرقيم مـواد مسـّودة البروتوكـول، فـإن المرجـع الجديـد هـو المـادة  ملحوظة من األمانة: نظراً     ٣
 .الموافقة أو المراقبة المعادل لها)
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  الملحق
  (المناطق الحرة والعبور الدولي) ١١١تعليقات بشأن المادة   -١
  

فـي  (المنـاطق الحـرة والعبـور الـدولي) ١١طلب وفدا الفلبين وسنغافورة، رغم موافقتهما على أنه ينبغـي إدراج المـادة 
  النص الذي توافقت عليه اآلراء، إرفاق البيان التالي من الوفدين بالتقرير.

  
  شترك من وفدي الفلبين وسنغافورة"بيان م

  
مــن مســّودة  ١١مــن المــادة  ٢و ١يحــتفظ وفــدا الفلبــين وســنغافورة بموقفهمــا بشــأن الــنص حســبما يــرد فــي الفقــرتين 

البروتوكول. ويحتفظ الوفدان كالهما عالوة على ذلك بحقهما في إعـادة النظـر فـي هـذه المسـألة خـالل دورة مـؤتمر 
  لموقف الثابت لكال الوفدين ما يلي:األطراف الخامسة. ويتضمن ا

 إن المناطق الحرة  تيّسر التجارة المشروعة؛ 

 إن اختالط السلع في المناطق الحرة قانوني؛ 

  غير عملي، وخاصة:٢(١١إن النص كما يرد في المادة ( 

ألنـــه يهـــدف إلـــى حظـــر نقـــل منتجـــات التبـــغ وغيـــر منتجـــات التبـــغ التـــي ُســـددت عنهـــا الرســـوم   -
مختلطة في حاوية واحدة من منطقة حرة تابعة لدولة ما إلـى األراضـي الخاضـعة الجمركية وال

  للجمارك التابعة لتلك الدولة؛
وألنه يهدف حتى إلى حظر نقل منتجات التبغ وغير منتجات التبغ التي ُسددت عنهـا الرسـوم   -

  ى؛الجمركية والمختلطة في حاوية واحدة من منطقة حرة تابعة لدولة ما إلى دولة أخر 
وألنه ُيجبر الدول التي توجد بها مناطق حرة على تفريغ أي حاويات تصل إلى المنطقة الحرة   -

وتكـــون محتويـــة علـــى خلـــيط مـــن منتجـــات التبـــغ وغيـــر منتجـــات التبـــغ، ثـــم إعـــادة تعبئـــة هـــذه 
  الحاويات مجددًا؛

  شــــمل أن ي  ١١يتعــــّين لحظــــر االخــــتالط فــــي المنطقــــة الحــــرة كمــــا هــــو منصــــوص عليــــه فــــي المــــادة
جــات التبــغ وغيــر منتجــات التبــغ فــي حاويــة واحــدة مــن يــر مشــروع مثــل خلــط منتغ بالضــرورة عنصــراً 

 أجل إخفاء منتجات التبغ أو تمويهها؛

  مــن أجــل التصــدي بفّعاليــة لمســألة الخلــط، ال ينبغــي معالجتهــا فــي المنــاطق الحــرة وحســب وٕانمــا عبــر
 كامل سلسلة اإلمداد."   

  
  قليمية ألفريقياتعليقات المجموعة اإل  -٢
  

  بالنظر إلى أن صناعة التبغ تقوم بنقل عملياتها الصناعية وما يتصـل بهـا مـن اسـتثمارات إلـى بلـدان
الـــدخل المـــنخفض والمتوســـط، وٕاذ نالحـــظ الشـــواغل التـــي تســـاور اإلقلـــيم األفريقـــي بشـــأن تزايـــد مـــدى 

                                                           
(المنــاطق الحــرة  ١٢ادة إلعــادة تــرقيم مــواد مســّودة البروتوكــول، فــإن المرجــع الجديــد هــو المــ ملحوظــة مــن األمانــة: نظــراً     ١

  والعبور الدولي).
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ت والمعـدات الصـناعية المهّمـة، الصناعة غير المشروعة، وبالتالي الحاجة إلى مراقبة فّعالـة للمـدخال
اللتــين تحــددان  ٢مكــرر ١١و ٥١-٥وقــد قِبلنــا، فــي ســعينا للتوصــل إلــى حــل وســط، نــص المــادتين 

يطلـــب اإلقلـــيم األفريقـــي إيـــالء األولويـــة إلجـــراء البحـــوث فـــي البحـــوث: فتـــرات زمنيـــة ُتجـــرى خاللهـــا 
جــار غيــر المشــروع فــي المجــاالت المحــددة وكــذلك بحــوث خــط األســاس مــن أجــل تحديــد عــبء االت

 ؛اإلقليم األفريقي لتيسير تنفيذ التدخالت المحددة في البروتوكول

  ــــذ ــــدرات مــــن أجــــل تنفي ــــاء الق ــــة وبن ــــي مــــن المســــاعدة التقني ــــيم األفريق احتياجــــات األطــــراف مــــن اإلقل
يقتــرح اإلقلــيم األفريقــي تحديــد النطــاق التفصــيلي الحتياجــات األطــراف مــن المســاعدة  –البروتوكــول 

قنيــــة وبنــــاء القــــدرات لتيســــير اتخــــاذ القــــرارات بشــــأن تصــــريف الشــــؤون؛ وتُنــــاَقش االحتياجــــات مــــن الت
المــوظفين والميزانيــة خــالل دورة مــؤتمر األطــراف السادســة أو دورة اجتمــاع األطــراف األولــى، أيهمــا 

 أقرب؛

 ؛ال تقبل األطراف مساعدة تقنية من صناعة التبغ في تنفيذ البروتوكول 

  ظام القتفاء األثر وتحديد المنشـأ بنجـاح، هنـاك حاجـة إلـى قيـام األمانـة بوضـع مجموعـة بغية تنفيد ن
مـن المتطلبـات الــدنيا لمثـل هـذا النظــام واتاحتهـا لألطـراف، بمــا فـي ذلـك أفضــل الممارسـات المســتمدة 

بتنفيــذ نظــم ناجحــة وفّعالــة غيــر معرضــة للتــدخل مــن جانــب صــناعة  مــن األطــراف التــي تقــوم حاليــاً 
 ؛التبغ

  ًمـن  تقع تكلفة تنفيذ نظام اقتفاء األثر وتحديد المنشأ علـى عـاتق صـناعة التبـغ، بيـد أنـه ُينفَّـذ حصـريا
  جانب السلطات المختصة في الوالية القضائية لألطراف.    

  
  تعليقات للمجموعة اإلقليمية لألمريكتين مطلوب إدراجها باعتبارها توصيات إلى مؤتمر األطراف  -٣
  

 راف علــى جمــع المعلومــات عــن أطرهــا القانونيــة والتنظيميــة والسياســاتية الراهنــة، مــع أن يشــجع األطــ
 مراعاة مختلف الجوانب التي يتصدى لها البروتوكول.

  أن ُيكلف أمانة االتفاقية بإعداد قائمة مرجعية للتقيـيم الـذاتي ُيمكـن لألطـراف اسـتخدامها لتقيـيم أطرهـا
 أجل تحديد ما هو المطلوب لتنفيذ البروتوكول. القانونية والتنظيمية والسياساتية من

  .أن يشــجع األطــراف علــى التعــاون وتبــادل المعلومــات والخبــرات مــن أجــل إعــداد البروتوكــول وتنفيــذه
األطــراف واألقــاليم  وبغيــة الحــد مــن التكــاليف وتحســين االلتــزام المتعــدد القطاعــات، أن يشــجع أيضــاً 

يات المعلومات التـي ُيمكـن أن تيّسـر تبـادل المعلومـات وبنـاء والمنظمات الدولية على اعتماد تكنولوج
 القدرات.

                                                           
(الرخصــة أو  ٥-٦إلعــادة تــرقيم مــواد مســّودة البروتوكــول، فــإن المرجــع الجديــد هــو المــادة  ملحوظــة مــن األمانــة: نظــراً     ١

 .نظام الموافقة أو المراقبة المعادل لها)

(المبيعـات المعفـاة  ١٣فـإن المرجـع الجديـد هـو المـادة إلعادة ترقيم مواد مسّودة البروتوكول،  ملحوظة من األمانة: نظراً     ٢
 .من الرسوم الجمركية)
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  ـــة أن تضـــطلع بدراســـة لتحديـــد المتطلبـــات األساســـية لعناصـــر مركـــز االتصـــال أن يطلـــب مـــن األمان
العـــالمي لتبـــادل المعلومــــات، مثـــل نـــوع المعلومــــات التـــي تمــــّر عبـــر المركـــز والمعــــايير التـــي ينبغــــي 

 من البروتوكول. ٧١تحتاج األطراف إلى النظر فيها لدى تنفيذ المادة  استخدامها وأي عناصر أخرى

  أن يطلب إلـى منظمـة الصـحة العالميـة أن تتعـاون، مـن خـالل مكاتبهـا اإلقليميـة والقطريـة، مـع أمانـة
  االتفاقية ومع األطراف بشأن األعمال التحضيرية للتوقيع على البروتوكول والتصديق عليه وتنفيذه.

  
  
  

 =     =    =  

                                                           
(اقتفاء األثـر وتحديـد  ٨إلعادة ترقيم مواد مسّودة البروتوكول، فإن المرجع الجديد هو المادة  ملحوظة من األمانة: نظراً     ١

 المنشأ).


