
 
    مؤتمر األطراف

هيئة التفاوض الحكومية الدوليـة المعنيـة بوضـع         
   االتجار غير المشروع بمنتجات التبغبشأنبروتوكول 

 

  الثالثةالدورة 
/  تمـوز  ٥ –يونيـو   /  حزيران ٢٨  سويسرا، جنيف،
  ٢٠٠٩يوليو 

  
  

  ٢٠٠٩ يوليو/  تموز١، األربعاء  ٣رقم برنامج العمل 
  
  

  برنامج العمل
  
  

  القاعة  جتماعاال  الساعة
  ١  "أ" للجنة الثالثاالجتماع   ١٣,٠٠-١٠,٠٠
  ٢  "ب" للجنة الثالثاالجتماع   ١٣,٠٠-١٠,٠٠

  ١  الجلسة العامة الخامسة  ١٦‚٠٠-١٥‚٠٠

  ١٨,٠٠-١٦,٠٠  ١  "أ"االجتماع الرابع للجنة 
أو عقب رفع الجلسة 
  ٢  "ب"االجتماع الرابع للجنة   العامة على الفور

  
  ليميةاالجتماعات اإلق

  
  القاعة  االجتماع  الساعة

  ٤  المجموعة اإلقليمية ألفريقيا  ٩,٥٠-٩,٠٠
  ٣  المجموعة اإلقليمية لألمريكتين  ٩,٥٠-٩,٠٠
  ٥  المجموعة اإلقليمية لشرق المتوسط  ٩,٥٠-٩,٠٠
  ٢  المجموعة اإلقليمية ألوروبا  ٩,٥٠-٩,١٥
  ١٦  المجموعة اإلقليمية لجنوب شرق آسيا  ٩,٥٠-٩,٠٠
  ١٨  المجموعة اإلقليمية لغرب المحيط الهادئ  ٩,٥٠-٩,٠٠
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  اجتماعات أخرى
  

  القاعة  االجتماع  الساعة
  ٢  اجتماع تنسيقي للجماعة األوروبية  ٩,١٥-٨,١٥

  ١٥  هيئة مكتب هيئة التفاوض الحكومية الدولية  ٩,٠٠-٨,٣٠

 أن المبيعات المعفاة من الرسوم    شبحلقة دراسية في وقت الغداء        ١٤,٣٠-١٣,٣٠
تعقـدها  (الجمركية واالتجار غير المشروع ورصـد اإلنتـاج         
  )مبادرة التحرر من التبغ التابعة لمنظمة الصحة العالمية

٤  

  
  

  ١القاعة      "أ"اللجنة 
 ١٦,٠٠ والساعة ١٠,٠٠الساعة   الجلستان الثالثة والرابعة

  صياغة بروتوكول بشأن االتجار غير المشروع بمنتجات التبغ والتفاوض بشأنه  ٥البند 

  مراقبة سلسلة التوريد: نص الرئيس، الباب الثالث  -

  )تابع (الرخصة أو نظام الموافقة المعادل لها  ٥المادة 

  )تابع (تحديد هوية الزبون والتحقق منها  ٦المادة 

  )تابع( اقتفاء األثر وتحديد المنشأ  ٧المادة 

  )تابع (حفظ السجالت  ٨المادة 

  التدابير األمنية والوقائية  ٩المادة 

  البيع بواسطة اإلنترنت أو وسائل االتصال أو أي تكنولوجيا جديدة أخرى  ١٠المادة 

  مناطق التجارة الحرة والمبيعات المعفاة من الرسوم الجمركية  ١١المادة 
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   ٢القاعة      "ب"اللجنة 
 ١٦,٠٠ والساعة ١٠,٠٠الساعة   لجلستان الثالثة والرابعةا

  صياغة بروتوكول بشأن االتجار غير المشروع بمنتجات التبغ والتفاوض بشأنه  ٥البند 

  الجرائم والجزاءات: نص الرئيس، الباب الرابع  -

  )تابع (الجرائم  ١٢المادة 

  )تابع (مسؤولية األشخاص االعتباريين  ١٣المادة 

  )تابع (الجزاءات  ١٤المادة 

  )تابع (تفتيش المباني وضبط األدلة  ١٥المادة 

  مصادرة األصول وضبطها  ١٦المادة 

  المدفوعات الخاصة بالمضبوطات  ١٧المادة 

  اإلتالف  ١٨المادة 

  أساليب التحري الخاصة  ١٩المادة 

  
  

 ١٥,٠٠ الساعة – ١القاعة   الجلسة العامة الخامسة

  راق االعتمادتقرير عن أو  ٢-١البند 

  صياغة بروتوكول بشأن االتجار غير المشروع بمنتجات التبغ والتفاوض بشأنه  ٥البند 
  "ب"و" أ" تقدم العمل في اللجنتين -  
  
  
  

=     =     =  


