
  

 منظمة الصحة العالمية اإلطارية    اتفاقية
  بشأن مكافحة التبغ

  مؤتمر األطراف 

ة الدولية المعنية بوضع    يهيئة التفاوض الحكوم   
بروتوكول حول االتجار غير المشروع بمنتجات      

  التبغ
  الثانيةالدورة  
  ٢٠٠٨ أكتوبر/ األولتشرين  ٢٥-٢٠جنيف،  

  FCTC/COP/INB-IT/2/2   من جدول األعمال المؤقت ٤البند 
  ٢٠٠٨ أغسطس/ آب ٤  

  
  
  
  

  التقدم المحرز منذ الدورة األولى
  لهيئة التفاوض الحكومية الدولية

  
  تقرير من أمانة االتفاقية

  
  

يلخص هذا التقرير األنشطة الرئيسية وما ارتبط بها من أعمال نفذت في أعقاب الدورة األولى لهيئـة                   -١
وسـتدرج  . ٢٠٠٨يوليو  / ولغاية تموز )  في جنيف  ٢٠٠٨فبراير  /  شباط ١٦-١١(التفاوض الحكومية الدولية    

 في العرض الذي ستقدمه األمانة      ٢٠٠٨يوليو  / المعلومات عن األنشطة التي مارستها أمانة االتفاقية منذ تموز        
  .إلى الدورة الثانية لهيئة التفاوض

  
العالمية اإلطارية بشأن مكافحـة التبـغ،       ويشمل هذا التقرير أيضاً تحديثاً لحالة اتفاقية منظمة الصحة            -٢

واألعمال التحضيرية للدورة الثانية لهيئة التفاوض الحكومية الدولية، والترتيبات الالزمة للتنـسيق اإلقليمـي              
  .هنالك من تطورات أخرى وما
  

  حالة اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ
  
 بلدان وثائق تـصديقها     ١٠، قدمت   ٢٠٠٧يوليو  /  لمؤتمر األطراف في تموز    بعد اختتام الدورة الثانية     -٣

على االتفاقية إلى قسم المعاهدات في األمم المتحدة، بما يجعل كالً منها طرفاً في االتفاقية في غضون التسعين                  
  .٢٠٠٨ سبتمبر/  طرفاً اعتباراً من أيلول١٥٧وبذلك سيصبح عدد األطراف في االتفاقية . يوماً الالحقة

  
 منظمة غير حكومية بصفة المراقـب فـي         ٤٩وتتمتع حالياً ثالث وعشرون منظمة حكومية دولية و         -٤

وستعرض أمانة االتفاقية الطلبات الجديدة على نظر مؤتمر األطراف في دورته الثالثة طبقاً             . مؤتمر األطراف 
 الصادر عن الدورة الثانيـة      FCFC/COP2(6)لإلجراءات المحددة في النظام الداخلي لمؤتمر األطراف والقرار         

  .لمؤتمر األطراف
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  األنشطة المنفذة بعد الدورة األولى لهيئة التفاوض الحكومية الدولية
  
حظيت الدورة األولى لهيئة التفاوض الحكومية الدولية المعنية بوضع بروتوكول بشأن االتجار غيـر                -٥

غير طرف وثالث منظمات حكومية دوليـة وتـسع          دولة   ٢٠ طرفاً و  ١٣٢المشروع بمنتجات التبغ بحضور     
ودارت المناقشات أساساً حول نموذج بروتوكول أعده فريق الخبراء الذي كان مؤتمر            . منظمات غير حكومية  

واستندت األطراف أيضاً إلى المذكرة التي أعدتها أمانة االتفاقيـة عـن            . األطراف قد أنشأه في دورته األولى     
  ١ .اهنة المتعلقة بغرض هيئة التفاوض الحكومية الدوليةاالتفاقات والترتيبات الر

  
 عن صياغة بروتوكول والتفاوض عليـه،       ٢وقبل اختتام الدورة األولى كان الرئيس قد أعد وقدم وثيقة           -٦

سجل فيها رأيه الشخصي بشأن المحتوى العام للمناقشات التي جرت في الدورة األولى، ولكنه لم يسجل هـذه                  
هذا فضالً عن أنه ذكر من منطلق       ). مانة المنظمة كانت عاكفة على إعداد السجالت الموجزة       ألن أ (المناقشات  

  . أن نص الرئيس سيعد ويقدم إلى هيئة التفاوض الحكومية في دورتها الثانيةFCFC/COP2(12)القرار 
  
 المحـرز   وقدم رئيس هيئة التفاوض الحكومية الدولية معلومات إلى مكتب مؤتمر األطراف عن التقدم              -٧

وذكر أنه يعمل على إعداد نص لمسودة بروتوكـول         . ٢٠٠٨أبريل  /  نيسان ٢٤ و ٢٣في االجتماع المعقود في     
للعرض على هيئة التفاوض في دورتها الثانية تلبية لطلب الدورة األولى وطبقـاً لقـرار مـؤتمر األطـراف                   

FCFC/COP2(12) .         يونيـو  / قصاه نهايـة حزيـران    ووعد بوضع اللمسات األخيرة في ذلك النص في موعد أ
وقـال إنـه   .  حتى يتسنى إدخال التعديالت التحريرية عليه وترجمته تحريرياً قبل إرساله إلى األطراف     ٢٠٠٨

  .اعتمد في إعداد مسودة النص على الدعم المقدم من أمانة االتفاقية والخبراء اآلخرين
  
وفي ذلك االجتماع نفسه استعرض مكتب مؤتمر األطراف اقتراحاً بشأن موعد ومكان الدورة الثانيـة                 -٨

لهيئة التفاوض الحكومية الدولية كانت أمانة االتفاقية قد أعدته على ضوء التعليقات التي أبداها السادة المندوبون 
. ٢٠٠٨أكتوبر  /  تشرين األول  ٢٥ إلى   ٢٠من  وقرر المكتب عقد الدورة الثانية في جنيف        . في الدورة األولى  

ووافق المكتب أيضاً على مسودة جدول األعمال المؤقت للدورة الثانية التي اقترحتها أمانة االتفاقية بالتنسيق مع 
 بنداً واحداً من    ٢٠٠٨مايو  / وناقش المكتب في مؤتمر بالفيديو في أيار      . رئيس هيئة التفاوض الحكومية الدولية    

عمال المؤقت يخص مسؤولي هيئة التفاوض، وذلك بناء على مذكرة أعدها المستشار القانوني لمنظمة        جدول األ 
  .الصحة العالمية

  
يوليـو  / وقدم الرئيس نصه في حينه، وتعتزم أمانة االتفاقية نشره على األطراف في أواخـر تمـوز                 -٩

/  تعتزم إرسـاله فـي منتـصف آب         في موقع اإلنترنت باللغات الرسمية الست لمؤتمر األطراف كما         ٢٠٠٨
  .٢٠٠٨أغسطس 

  
وعقدت اجتماعات تنسيقية داخلية بصفة منتظمـة مـع الوحـدات المعنيـة فـي منظمـة الـصحة                     -١٠

وبالتعاون مـع الوحـدات المعنيـة فـي منظمـة الـصحة العالميـة               . وذلك لمتابعة التقدم المحرز    العالمية،
وتم فتح موقع إلكتروني    . الثانية لهيئة التفاوض الحكومية الدولية    االتفاقية أيضاً خطة لوثائق الدورة       أمانة أعدت

)http://www.who.int/fctc/inb (مكرس لنشر المعلومات ذات الصلة.  
  

                                                           
  .FCTC/COP/INB-IT/1/INF.DOC./1الوثيقة      ١
  .FCTC/COP/INB-IT/1/7 الوثيقة     ٢
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لومات  وضع فيها مع   ٢٠٠٨مايو  /  إلى األطراف في أيار    مذكرة شفهية وقد وجه رئيس أمانة االتفاقية        -١١
مسبقة عن األنشطة الالحقة، ومنها انعقاد الدورة الثانية لهيئة التفاوض الحكوميـة الدوليـة وتحـضير نـص                  

  .الرئيس
  

ودأبت أمانة االتفاقية على االتصال بمكتب هيئة التفاوض الحكومية الدولية طوال الفترة المنقضية بين                -١٢
ومن المعتزم مؤقتاً عقد    . ألعمال التحضيرية للدورة الثانية   الدورتين للتفاهم على جدول األعمال المؤقت وعلى ا       

  . الستعراض األعمال التحضيرية لعقد الدورة الثانية٢٠٠٨سبتمبر / اجتماع للمكتب في أوائل أيلول
  

  التنسيق الدولي والتطورات األخرى ذات الصلة
  

التفاوض، تم تنظيم اجتماعات فـي      توخياً لدعم األطراف في أعمالها التحضيرية للدورة الثانية لهيئة            -١٣
وستقدم معلومات إضافية إلى . جنيف مع البعثات الدائمة لبلدان المجموعات اإلقليمية بتنسيق من منسق كل منها 

  .االجتماعات التنسيقية اإلقليمية إبان انعقاد الدورة الثانية لهيئة التفاوض
  

االتفاقية اإلطارية، نظمت أمانة االتفاقية بالتعاون      وفي إطار الدعم المقدم إلى األطراف من أجل تنفيذ            -١٤
مع المكاتب اإلقليمية التابعة لمنظمة الصحة العالمية والحكومات األطراف المستضيفة عـدة حلقـات عمليـة                

وذلك علماً بأن األعمال التحضيرية للـدورة الثانيـة لهيئـة           . مشتركة على الصعيدين اإلقليمي ودون اإلقليمي     
مية  الدولية وتحضير نص الرئيس لمساعدة األطراف على التنسيق اإلقليمي، كلها أمور ستشكل التفاوض الحكو

وستعرض على الدورة الثانية لهيئة التفاوض الحكوميـة تفاصـيل هـذه            . جزءاً هاماً من هذه الحلقات العملية     
  .الحلقات العملية وحصائلها

  
لتغذية العكسية بالمعلومات عن الـدورة األولـى        وقد شملت األنشطة األخرى ذات الصلة استعراضاً ل         -١٥

لهيئة التفاوض، وهي المعلومات التي وردت من فرقة العمل المخصصة التابعة لألمم المتحدة والمشتركة بـين       
 وبفـضل التعـاون الكبيـر مـع         )٢٠٠٨فبراير  /  شباط ٢٢-٢١نيويورك،  (الوكاالت والمعنية بمكافحة التبغ     

  .حول المواضيع المرتبطة بأعمال هيئة التفاوض الحكومية الدوليةالمنظمة العالمية للجمارك 
  
  
  

=     =     =  


