
 

  

 منظمة الصحة العالمية اإلطارية    اتفاقية
  بشأن مكافحة التبغ

  مؤتمر األطراف 

ة الدولية المعنية بوضع    يهيئة التفاوض الحكوم   
 االتجـار غيـر المـشروع       بـشأن بروتوكول  

  بمنتجات التبغ
  الثانيةالدورة  
  ٢٠٠٨ أكتوبر/ األولتشرين  ٢٥-٢٠جنيف،  

  FCTC/COP/INB-IT/2/4 Rev.1   من جدول األعمال المؤقت ٧البند 
  ٢٠٠٨ نوفمبر/ الثانيتشرين  ١٤  

  
  
  
  

  تقرير هيئة التفاوض الحكومية الدولية 
  بشأنلمؤتمر األطراف  إلى الدورة الثالثة

  الذي أحرزته في عملهاالتقدم 
  
  

  معلومات عامة
  
بوضـع   المعنيـة    يلخص هذا التقرير التقدم الـذي أحرزتـه هيئـة التفـاوض الحكوميـة الدوليـة                 -١

يوليو /  تموز ٦-يونيو  /  حزيران ٣٠(بشأن االتجار غير المشروع بمنتجات التبغ بين الدورة الثانية           بروتوكول
لمـؤتمر  ) ، دوربان، جنوب أفريقيـا ٢٠٠٨نوفمبر /  تشرين الثاني٢٢- ١٧(والدورة الثالثة  ) ، بانكوك ٢٠٠٧

  .األطراف
  
 إنشاء هيئـة تفـاوض      نظامه الداخلي،  من   ٢٥للمادة   وفقاً   ١وقرر مؤتمر األطراف، في دورته الثانية       -٢

حكومية دولية باب المشاركة فيها مفتوح أمام جميع األطراف لصياغة بروتوكول بشأن االتجار غير المشروع               
 من اتفاقية منظمة الصحة     ١٥ أحكام المادة    على أن يستند هذا البروتوكول إلى     بمنتجات التبغ والتفاوض بشأنه،     

وأقر المؤتمر بأن نموذج البروتوكول الخاص باالتجـار غيـر          . كملهايرية بشأن مكافحة التبغ و    العالمية اإلطا 
أرسـى القواعـد السـتهالل       FCTC/COP1(16) وفقاً للقرار    عقد كما اقترحه فريق الخبراء الذي       ٢ع،المشرو

  .مفاوضات هيئة التفاوض الحكومية الدولية
  
 الحكومية الدولية دورتها األولى في جنيف في أوائـل عـام            كما قرر المؤتمر أن تعقد هيئة التفاوض        -٣

 انعقاد الدورة الثالثة لمؤتمر األطراف، أو في وقت آخر تقرره هيئـة             لقبدورة ثانية يفضل تنظيمها     و ٢٠٠٨

                                                           
  .FCTC/COP2(12) القرار    ١
  .A/FCTC/COP2/9 مرفق الوثيقة    ٢
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ووفقاً للقرار ستقدم هيئة التفاوض الحكومية الدولية إلى الدورة الثالثة لمؤتمر األطراف تقريراً             . مكتب المؤتمر 
  .بشأن التقدم الذي أحرزته في عملها

  
وقرر المؤتمر أيضاً أن تعقد هيئة التفـاوض الحكوميـة الدوليـة علـى األقـل دورة أخـرى فـي                  -٤

 وأن تقدم نص مسودة البروتوكـول بـشأن         الفاصلة بين الدورة الثالثة والدورة الرابعة لمؤتمر األطراف        الفترة
 مـن   ٣-٣٣الدورة الرابعة لمؤتمر األطراف للنظر فيه، وفقاً للمادة         االتجار غير المشروع بمنتجات التبغ إلى       

 مؤتمر األطراف في دورته     قبلاتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية، إال إذا روجع هذا اإلطار الزمني من             
  .الثالثة

  
  عمل هيئة التفاوض الحكومية الدولية

  
لع في الفترة الفاصلة بين الـدورتين       طُاليوم واض ة الدولية دورتين حتى     عقدت هيئة التفاوض الحكومي     -٥

  .بأعمال أخرى
  

  الدورة األولى لهيئة التفاوض الحكومية الدولية
  
/  شـباط  ١٥ إلـى    ١١عقدت الدورة األولى لهيئة التفاوض الحكومية الدولية في جنيف في الفترة من               -٦

 وثالث منظمات حكوميـة     راف،من الدول غير األط    ٢٠ طرفاً و  ١٣٢وحضرها ممثلون عن    . ٢٠٠٨فبراير  
  .دولية وتسع منظمات غير حكومية

  
. رئيساً لها ) الجماعة األوروبية ( جورج   –والتون  . السيد إي وانتخبت هيئة التفاوض الحكومية الدولية        -٧

. الـسيد ب  (، والهنـد    )جاراميلو. الدكتور إي (والمكسيك  ) الدكتور جواد اللواتي   (عمانكما تم انتخاب ممثلي     
  .نواباً للرئيس) مارتن. السيد ج(، وواليات ميكرونيزيا الموحدة )أسييدو.  لةالسيد( وغانا ١،)ناكريش

  
وفي أعقاب الجزء الرفيع المستوى مـن المناقـشة، ناقـشت هيئـة التفـاوض الحكوميـة الدوليـة                     -٨

وليـة  وراجعت هيئـة التفـاوض الحكوميـة الد       .  وخطوطه العريضة  ونطاقه البروتوكول   أغراض بالتفصيل
 .ورد ذكرها بإيجاز في نموذج البروتوكول الـذي أعـده فريـق الخبـراء             محددة  مجاالت ومقترحات    أيضاً

وأشـارت  . أمانة االتفاقية في وقت مبكر التعليقات التي تلقتها من األطراف والمراقبين بشأن النموذج             وأتاحت
ات والترتيبات القائمة والمتعلقـة بـالغرض       االتفاق" األطراف خالل المناقشات إلى مذكرة أمانة االتفاقية بشأن       

 وأخيراً ناقش المندوبون عملية وطريقة الصياغة والمفاوضات        ٢".المنشود من هيئة التفاوض الحكومية الدولية     
  .في المستقبل

  
 عن صياغة بروتوكول والتفاوض بـشأنه،      ٣وقبل اختتام أعمال الدورة األولى أعد الرئيس وقدم وثيقة          -٩

  . عبارة عن سجل دونت فيه آراؤه باإلضافة إلى ملخص للمحتوى العام للمناقشات التي دارتوتلك الوثيقة
  
  

                                                           
  .٢٠٠٨أكتوبر /  تشرين األول١٩باالشاندران اعتباراً من . حل محله الدكتور ج     ١
  .FCTC/COP/INB-IT/1/INF.DOC./1الوثيقة     ٢
  .FCTC/COP/INB-IT/1/7الوثيقة     ٣
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ورأى الرئيس أن هناك توافقاً عاماً في اآلراء حول ضرورة وضع بروتوكول بشأن االتجـار غيـر                   -١٠
جموعـة  وأكدت الوفود مجدداً على ضرورة صـياغة م       . المشروع بمنتجات التبغ يشتمل على التزامات قوية      

واتفق على أن االلتزامات التي من شـأنها أن تـضمن           . شاملة من األحكام لضمان سلسلة توريد منتجات التبغ       
 فـظ حو،  واقتفاء األثر وتحديد المنشأ   سلسلة التوريد تتراوح بين منح التراخيص وأحكام مكافحة غسل األموال           

كما اتفق علـى ضـرورة احتـواء        . قائيةالسجالت وبين اتخاذ إجراءات إضافية بشأن األمن مع إجراءات و         
 وفـرض جـزاءات     للجـرائم تعزيز القدرة على إنفاذ القوانين وتحديد المعايير الدنيا         لالبروتوكول على أحكام    

كما أكدت الوفود على ضرورة وضع أحكام واضـحة حـول           . وعقوبات صارمة، واتخاذ تدابير رادعة فعالة     
  . األصولوضبطلص وعائدات الجريمة البحوث والمصادرة والحجز واإلتالف والتخ

  
والحظ الرئيس أيضاً أن هناك إقراراً بأن التعاون الدولي في مسائل تبـادل المعلومـات والمـساعدة                   -١١

 علـى الجـرائم   والتعاون التقنيين في المجاالت العلمية والتقنية والتكنولوجية، والتحقيق والمالحقة القـضائية            
القانونية واإلدارية هي عناصر أساسية من عناصر بروتوكول بشأن االتجار غير والتدريب والمساعدة المتبادلة 

 ورأت بعض الوفود أن الحاجة تقضي باتباع الحذر حيال المسائل المتعلقـة بالمـساعدة القانونيـة               . المشروع
تفاقـات  واتُفق على وضع األحكام ذات الصلة في المعاهدات الحاليـة وسـائر اال            .  وتسليم المجرمين  المتبادلة

  .الدولية في الذهن عند صياغة البروتوكول
  

  األعمال المضطلع بها في الفترة الفاصلة بين الدورتين
  

. بدأ الرئيس، بمقتضى الوالية التي كلفه بها مؤتمر األطراف، صياغة نصه بعد انعقاد الدورة األولـى         -١٢
 بالتقدم المحرز فيما يتعلق     ٢٠٠٨أبريل  / ن نيسا ٢٤ و ٢٣وأحاط هيئة المكتب علماً في اجتماعها المنعقد يومي         

  .بصياغة النص الذي اعتمد فيه على الدعم الذي قدمته له أمانة االتفاقية وسائر الخبراء
  

وفي االجتماع ذاته تولت هيئة المكتب استعراض اقتـراح أعدتـه أمانـة االتفاقيـة بـشأن موعـد                     -١٣
مية الدولية في ضوء التعليقات التي أبدتها الوفود في الـدورة           انعقاد الدورة الثانية لهيئة التفاوض الحكو      ومكان
أكتـوبر  /  تشرين األول  ٢٥ إلى   ٢٠ وقررت هيئة المكتب عقد الدورة الثانية في جنيف في الفترة من             .األولى
٢٠٠٨.  

  
وهو يتألف . ٢٠٠٨أغسطس /  بلغات مؤتمر األطراف الرسمية الست في آب١وقد صدر نص الرئيس  -١٤

المقدمة، وااللتزامات الموضوعية الرئيسية، والتعـاون الـدولي، والترتيبـات          : وع رئيسية هي  من خمسة فر  
، في جملة ما يحتويه، التزامات عامة وأحكاماً بشأن         "الفرع الموضوعي "ويحتوي  . المؤسسية، والبنود الختامية  

 ،واقتفاء األثر وتحديـد المنـشأ      والتحقق   الزبائنمراقبة سلسلة التوريد مثل إصدار التراخيص والتعرف على         
  .والضبط والجزاءات والمصادرة بالجرائموكذلك بشأن اإلنفاذ فيما يتعلق 

  
ومن أهداف الرئيس، في إطار عملية الصياغة، ضمان االتساق مع أحكام المعاهدة األم وهي االتفاقية                 -١٥

ات الرئيس بشأن نتائجها بمثابة أساس       وقد كانت المناقشات التي دارت خالل الدورة األولى ومالحظ         .اإلطارية
  .كما تم استعراض االتفاقات الدولية الراهنة وانعكست في المسودة عند االقتضاء. هام قام عليه النص

  
  

                                                           
  .FCTC/COP/INB-IT/2/3الوثيقة     ١
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   لهيئة التفاوض الحكومية الدوليةالدورة الثانية
  

عقـدت الـدورة    اتخذته هيئة مكتب مؤتمر األطراف، ان      والقرار الذي    FCTC/COP2(12)طبقاً للقرار     -١٦
. ٢٠٠٨أكتـوبر   /  تـشرين األول   ٢٥ إلى   ٢٠الثانية لهيئة التفاوض الحكومية الدولية في جنيف في الفترة من           

 دولة من الدول غير األطراف ومنظمتين حكوميتين دوليتين ومنحـت           ١٦ طرفاً و  ١٣٣ وحضرها ممثلون عن  
  .غير حكومية منظمات ٩صفة مراقب في مؤتمر األطراف إلى 

  
وطُلـب  . وطُرحت مسائل تتعلق بنطاق البروتوكول وعنوانـه      . بل نص الرئيس أساساً للمفاوضات    وقُ  -١٧

كذلك أن يشمل النص اإلشارة إلى أولوية الغرض الخاص بالصحة العمومية وإلى الصلة بين االتجـار غيـر                  
  .المشروع وبين دوائر صناعة التبغ

  
س من خالل مداوالت الجلـسة العامـة والفريـق          وبحثت هيئة التفاوض الحكومية الدولية نص الرئي        -١٨

 مثل مراقبة سلـسلة التوريـد، واإلنفـاذ،         ذات عالقة بالمضمون  العامل، مع التركيز بوجه خاص على أجزاء        
) جنـوب أفريقيـا   (ماتـساو   . ك. برئاسة السيدة م  " أ"وطلب إلى اللجنة    . والتعاون الدولي، فضالً عن الديباجة    

في حين تولت اللجنة  ١،)اإلنفاذ(وعدة فروع من الجزء الرابع    ) قبة سلسلة التوريد  مرا(استعراض الجزء الثالث    
والفروع المتبقية مـن الجـزء      ) التعاون الدولي (دراسة الجزء الخامس    ) شيلي(نافاريت  . ، برئاسة السيد م   "ب"

وتمت مبـدئياً   . كولاستعراض نطاق البروتو  ) النمسا(فريزا  . ه وتولى الفريق العامل برئاسة الدكتور       ٢الرابع،
مناقشة أجزاء أخرى مثل االلتزامات العامة والمسائل المؤسسية والمالية، مع التسليم بضرورة عقد مناقـشات               

  .أكثر استفاضة في المستقبل
  

لقيـام   الرئيس وأمانة االتفاقية اتخاذ ما يلزم من ترتيبات          إلىوطلبت هيئة التفاوض الحكومية الدولية        -١٩
وإسداء مشورة قانونيـة    ) بما في ذلك تقديم تقارير تقنية     (بيل األولوية، بمراجعة نص الرئيس      الخبراء، على س  

حول عدد من العناصر التي ترد في ذلك النص مثل جدوى وفعالية إنشاء نظام دولي القتفاء األثـر وتحديـد                    
 وعالقة   عن طريق اإلنترنت    وخاصة فيما يتعلق بالبلدان القليلة الموارد ومعالجة مبيعات منتجات التبغ          المنشأ،

البروتوكول باالتفاقات الدولية األخرى ذات الصلة، والعالقة بين االتجار غير المشروع والمبيعات المعفاة من              
أما المجـاالت األخـرى   . فضالً عن عالقة البروتوكول بسائر الصكوك الدولية ذات الصلة  الرسوم الجمركية،   

ـ           التي ذكرت فيما يتعلق بإجراء االستع      تهم، اراضات وإسداء المشورة فهي تحديد العمالء والتحقـق مـن هوي
  .والتدابير األمنية والوقائية ونطاق البروتوكول مع إيالء اهتمام خاص بالمدخالت األساسية ومعدات التصنيع

  
 ٢٨وأيدت هيئة التفاوض الحكومية الدولية اقتراح الرئيس أن تنعقد دورتها الثالثة فـي الفتـرة مـن                    -٢٠
وطلبت هيئة التفاوض أيضاً من الرئيس أن يعد نـسخة          .  في جنيف  ٢٠٠٩يوليو  /  تموز ٥يونيو إلى   / يرانحز

منقحة من نص الرئيس كي تنظر فيها أثناء دورتها الثالثة، مع مراعاة المناقشات المجراة واالقتراحات المقدمة                
 ونتـائج استعراضـات     وفريقها العامـل  في الدورة الثانية، بما في ذلك النصوص واآلراء المقدمة من لجنتها            

وأحاطت هيئة التفاوض الحكومية الدولية علمـاً بـأن الـرئيس           . الخبراء والمشورة القانونية المتحصل عليها    
  .سيحظى بدعم أمانة االتفاقية وهيئة المكتب والخبراء، حسب االقتضاء، خالل هذه العملية

  

                                                           
تفتيش األماكن واحتجاز األدلة، والمصادرة والحجز ومصادرة المدفوعات وتقنيـات اإلتـالف وتقنيـات              وهي،       ١

  .التحريات الخاصة
  .الجرائم ومسؤولية األشخاص االعتباريين والجزاءاتوهي،      ٢
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  الخبراء ات واستعراض مية الدولية إصدار نص الرئيس    وباإلضافة إلى ذلك طلبت هيئة التفاوض الحكو        -٢١
 وأن تُعقد اجتماعـات     ، قبل الجولة التالية من المفاوضات     افي الوقت المناسب كي تتمكن األطراف من دراسته       

  .تشاور إقليمية قبيل الدورة الثالثة
  

فاقية أمر التنسيق مـع     كما طلبت هيئة التفاوض الحكومية الدولية أن يتولى كل من الرئيس وأمانة االت              -٢٢
  .أمانة اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وأمانة سائر المعاهدات ذات الصلة

  
  .وتود هيئة التفاوض الحكومية الدولية استرعاء اهتمام مؤتمر األطراف إلى المسألتين التاليتين  -٢٣
  

ؤتمر األطراف، الذي ينطبق كذلك على هيئـة التفـاوض          إن النظام الداخلي لم   . أعضاء مكتب الهيئة    -٢٤
 تتناول مسألة انتخاب رئيس     ١-٢٨فالمادة  . الحكومية الدولية، ينطوي على غموض فيما يتعلق بأعضاء مكتبها        

ال يعمل أعـضاء  "الهيئة الفرعية وأعضاء مكتبها اآلخرين ومدة عضويتهم، وتنص ضمن جملة أمور على أنه            
وأعطى المستـشار   ". مدتي عضوية " عبارة   ٢٨وال تعرف المادة    ". ي عضوية متتاليتين  المكتب ألكثر من مدت   

وتوصي هيئة التفاوض الحكومية الدولية      ١.القانوني للمنظمة تفسيراً في هذا الصدد في مذكرة قُدمت إلى الهيئة          
  . على ذلك، أو تعديلها بناء٢٨ بأن يوضح مؤتمر األطراف نواياه فيما يخص اعتماد صيغة المادة

  
تود هيئة التفاوض الحكومية الدولية أن تسترعي اهتمام مؤتمر األطراف           .اإلطار الزمني لعمل الهيئة     -٢٥

 قد ال تتمكن الهيئة مـن إتمـام          ونطاقها إلى أنه في ظل التعقيد الذي تتسم به المسائل الموضوعية للبروتوكول          
. FCTC/COP2(12)ذي توخاه مؤتمر األطراف في القرار       عملها في دورتها الثالثة وفي حدود اإلطار الزمني ال        

ويجري اتخاذ ما يلزم من خطوات لتقليل هذا االحتمال إلى أدنى حد ممكن؛ ومع ذلك تـود هيئـة التفـاوض                     
الحكومية الدولية أن تلتمس إرشادات مؤتمر األطراف بخصوص تمديد الجدول الزمني إذا اقتضت الـضرورة               

  .ذلك
  

التفاوض الحكومية الدولية إلى المؤتمر أن ينظر في تخصيص المزيد مـن المـوارد              كما طلبت هيئة      -٢٦
الستكمال أعمالها بما في ذلك إعداد استعراضات الخبراء والدعوة إلى عقد مشاورات إقليمية واقتراح تمديـد                

متابعة محتملة بعـد    الدورة الثالثة لتستغرق ثمانية أيام عمل بدالً من ستة أيام باإلضافة إلى االضطالع بأعمال               
  .الدورة الثالثة إذا اقتضى األمر ذلك

  
  
  

=     =     =  

                                                           
  .FCTC/COP/INB-IT/2/INF.DOC./1الوثيقة     ١


