
 
    مؤتمر األطراف

هيئة التفاوض الحكومية الدوليـة المعنيـة بوضـع         
  بروتوكول حول االتجار غير المشروع بمنتجات التبغ

 

FCTC/COP/INB-IT/3/2  الثالثةالدورة 
/  تمـوز  ٥ –يونيـو   /  حزيران ٢٨  سويسرا، جنيف،
  ٢٠٠٩يوليو 
   من جدول األعمال المؤقت٣البند 

٢٠٠٩ مايو/ أيار ٢١

  
  
  
  
  

  لهيئة التفاوض دم المحرز منذ الدورة الثانيةالتق
  الحكومية الدولية المعنية بوضع بروتوكول
  حول االتجار غير المشروع بمنتجات التبغ

  
  

  تقرير من أمانة االتفاقية
  

  
  
دورة هيئة التفاوض   منذ نهاية   نفذت  واألعمال المرتبطة بها التي     هذا التقرير األنشطة الرئيسية     يلخص    -١

. ٢٠٠٩مارس  /  نهاية آذار  وحتى) جنيف في   ٢٠٠٨أكتوبر  /  تشرين األول  ٢٥-٢٠ ( الثانية الدوليةالحكومية  
حالة اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بـشأن مكافحـة           المعلومات عن    أحدثهذا التقرير أيضاً    ويشمل  

  فـي  المحـرز  والتقدم    المنفذة األخرى  وستدرج المعلومات عن األنشطة   . ٢٠٠٩مارس  /  في نهاية آذار   التبغ
  . الثالثة الحكومية الدوليةهيئة التفاوضدورة إلى أمانة االتفاقية العرض الذي ستقدمه 

  حالة اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ

ية اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطار     على   التي تصدق بموجبها  وثائق  البلغ عدد البلدان التي قدمت        -٢
هيئـة التفـاوض    دورة   أربعة بلدان، وذلك منذ نهاية       إلى قسم المعاهدات في األمم المتحدة     بشأن مكافحة التبغ    

 في غضون التـسعين     اً وأصبحت تلك البلدان أطراف    ،٢٠٠٨أكتوبر  /  في تشرين األول    الثانية الحكومية الدولية 
  .٢٠٠٩مايو /  في نهاية أياراً بلد١٦٤  الالحقة لذلك، مما يرفع عدد األطراف في االتفاقية إلىاًيوم

راقب في مؤتمر م منظمة غير حكومية بصفة  ٥٠وعشرون منظمة حكومية دولية وست حالياً وتتمتع   -٣
وقد منحت ثالث من المنظمات الحكومية الدولية ومنظمة غير حكومية واحدة صفة مراقب في دورة . األطراف

  .٢٠٠٨نوفمبر / مؤتمر األطراف الثالثة في تشرين الثاني
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   الثانيةاألنشطة المنفذة منذ دورة هيئة التفاوض الحكومية الدولية

شارك في الدورة الثانية لهيئة التفاوض الحكومية الدولية المعنية بوضع بروتوكول حول االتجار غير                -٤
يتين  منظمتـين حكـوم    وعـن  دولة غير طرف     ١٦ و اً طرف ١٣٣ ينوبون عن المشروع بمنتجات التبغ ممثلون     

  .دوليتين وتسع منظمات غير حكومية تتمتع بصفة مراقب في مؤتمر األطراف

 ٢٢-١٧ ( الثالثـة   عن تقدم سير أعمالها إلى دورة مؤتمر األطـراف         ١تقريراًوقدمت هيئة التفاوض      -٥
قد  بالتقرير وقرر أن تنع    اًوأحاط مؤتمر األطراف علم   ). ، دوربان، جنوب أفريقيا   ٢٠٠٨نوفمبر  / تشرين الثاني 

كما قرر  .  في جنيف  ٢٠٠٩يوليو  /  تموز ٥يونيو إلى   /  حزيران ٢٨ في الفترة من      الثالثة هيئة التفاوض دورة  
، وذلـك   ٢٠١٠، في عام     ذلك  اقتضت الضرورة  إذاالمؤتمر أن لهيئة التفاوض أن تقرر عقد دورة رابعة لها،           

مـؤتمر  دورة  تبـغ علـى     بمنتجـات ال  غير المشروع   لغرض عرض مسودة نص البروتوكول حول االتجار        
  ).المرفق في FCTC/COP3(6)يرد القرار  ( الرابعةاألطراف

 أمانة االتفاقية اتخاذ الترتيبـات الالزمـة إلجـراء          وإلى الرئيس   إلىوكانت هيئة التفاوض قد طلبت        -٦
 على  ونزوالً. استعراضات الخبراء وإتاحة المشورة القانونية بشأن بعض العناصر التي يتضمنها نص الرئيس           

 من أجـل   من الخبراء في المجاالت ذات الصلة        اً الطلب، وبالتشاور مع الرئيس، حددت أمانة االتفاقية عدد        هذا
وتـضمن ذلـك    وأجري استعراض جماعي مسهب لكل الوثائق التي أعـدها الخبـراء،            . إعداد الوثائق التقنية  
 فبرايـر /  شـباط  ٥اعه المنعقد في     اجتم لدىواستعرض مكتب هيئة التفاوض     .  للخبراء االستعراض اجتماعاً 

وقد أدرجت استعراضات الخبراء والمشورة القانونية في .  في إعداد استعراضات الخبراءالمحرز التقدم ٢٠٠٩
   ٢. الثالثةوثائق دورة هيئة التفاوض الحكومية الدولية

٧-  الهيئة خالل دورتها     لتنظر فيه  اً منقح اً هيئة التفاوض، أعد الرئيس نص     تقدمت به  على طلب آخر     وبناء 
 االطـالع ويمكن  .  المكتب والخبراء دعمهم للرئيس في إعداد النص      هيئة  وقدم كل من أمانة االتفاقية و     . الثالثة

  ٣.على مذكرة الرئيس بشأن التنقيحات الرئيسية التي أجراها للنص ضمن وثائق الدورة الثالثة

.  الثالثـة  يم دورة هيئة التفاوض الحكومية الدوليـة       لدعم تنظ  تمويالً هاماً وقدمت المفوضية األوروبية      -٨
  .وعملت أمانة االتفاقية بالتعاون الوثيق مع ممثلي المفوضية التخاذ عدد من الترتيبات العملية الالزمة للدورة

 تم خالله معالجة طائفة من      ٢٠٠٩فبراير  /  شباط ٥ في جنيف يوم     اًوعقد مكتب هيئة التفاوض اجتماع      -٩
واسـتعرض المكتـب بـصفة خاصـة عمليـة إعـداد            . لصلة بمواصلة أعمال هيئة التفاوض    المسائل ذات ا  

 فيها، والترتيبات والجدول الزمني فيما يتصل بعقد المـشاورات خـالل            المحرزاستعراضات الخبراء والتقدم    
د رئـيس   وخالل االجتماع المـذكور زو    .  الثالثة الفترة الفاصلة بين الدورتين والتحضيرات لعقد هيئة التفاوض       

  . في تنقيح نصهالمحرزهيئة التفاوض المكتب بمعلومات عن التقدم 

                                                           
  .FCTC/COP/INB-IT/3/INF.DOC./1الوثيقة      ١
  FCTC/COP/INB-IT/3/INF.DOC./4  وFCTC/COP/INB-IT/3/INF.DOC./3 الوثائق     ٢
  .FCTC/COP/INB-IT/3/INF.DOC./7وFCTC/COP/INB-IT/3/INF.DOC./6 وFCTC/COP/INB-IT/3/INF.DOC./5 و
  .FCTC/COP/INB-IT/3/INF.DOC./2   الوثيقة     ٣
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 جـدوالً  على طلب هيئة التفاوض الحكومية الدولية ومؤتمر األطراف، وضعت أمانة االتفاقيـة              ءوبنا  -١٠
مـايو  / لمواعيد عقد المشاورات اإلقليمية في الفترة الفاصلة بين الدورتين التي سـتتم خـالل شـهري أيـار                 

 مشاورات من   وضعت الخطط الخاصة ببضع   و.  الثالثة  قبل انعقاد دورة هيئة التفاوض     ٢٠٠٩يونيو  / زيرانوح
وسـتدرج تفاصـيل    .  وبرعايتهـا  بين تلك المشاورات اإلقليمية بالتعاون مع حكومات األطراف المستـضيفة         

 إلى دورة هيئة التفـاوض    ة  أمانة االتفاقي العرض الذي ستقدمه    المعلومات عن اجتماعات التشاور اإلقليمية في       
  . الثالثةالحكومية الدولية

  
 للخطة الموضوعة، وأتاحت أمانة االتفاقية لألطـراف والمـراقبين       اًوتم تقديم نص الرئيس المنقح وفق       -١١

  .٢٠٠٩أبريل / النص المنقح باللغات الست الرسمية لمؤتمر األطراف في نيسان

عقد عدد من اجتماعات التنسيق المنتظمة الداخلية مع الوحدات المعنية في المنظمة، وذلك لمتابعـة               و  -١٢
وتـم إنـشاء    .  الثالثـة  كما وضعت أمانة االتفاقية خطة بشأن وثـائق دورة هيئـة التفـاوض            . المحرزالتقدم  
ـ  اً الـذي صـمم مـؤخر      اإلنترنـت خاصة لنـشر المعلومـات ذات الـصلة علـى موقـع              صفحة ة  ألمان
  .(www.who.int/fctc) المنظمة

 إلى األطـراف    مذكرة شفوية  ٢٠٠٩مارس  / وجه رئيس أمانة االتفاقية في النصف الثاني من آذار        و  -١٣
 واالجتماعات اإلقليمية المعقودة     الثالثة والمراقبين تضمنت معلومات عن دورة هيئة التفاوض الحكومية الدولية        

  . في ذلك جدول األعمال المؤقت للدورة الثالثةفي الفترة الفاصلة بين الدورتين، بما

  التنسيق الدولي والتطورات األخرى ذات الصلة

البعثات الوطنية الدائمة في جنيف لتزويدها بالمعلومات وتعزيز المـشاورات           تم تنظيم اجتماعات مع     -١٤
  . الثالثةيئة التفاوضه، وذلك لغرض مساعدة األطراف في التحضير لدورة إذا اقتضت الضرورة ذلكاإلقليمية 

 طلب هيئة التفاوض، عززت أمانة االتفاقية اتصاالتها مع مكتب األمم المتحـدة المعنـي               ونزوالً على   -١٥
وتم بصفة خاصة إجراء مناقشات شاملة واستعراضات مشتركة مع أمانة اتفاقية األمـم             . بالمخدرات والجريمة 

ية تعزيز التضافر والتكامل في المجاالت المتصلة بأهـداف         المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية بغ      
  .هيئة التفاوض الحكومية الدولية

 تم التعاون على تنظيم العمـل       مبادرة منظمة الصحة العالمية للتحرر من التبغ      وفي إطار التنسيق مع       -١٦
يناير /  كانون الثاني  مطلعفي  في الفترة الفاصلة بين الدورتين الثانية والثالثة، وتضمن ذلك عقد اجتماع تنسيقي             

 حضره عدد من المستشارين والمنسقين في مجال مكافحة التبغ العاملين في المكاتب اإلقليمية التابعـة                ٢٠٠٩
  .للمنظمة

وشملت األنشطة ذات الصلة عقد اجتماع مع المنظمات غير الحكومية التي تتمتع بصفة مراقب فـي                  -١٧
، وتقديم عدد من العروض وتيسير المناقشات التـي         )٢٠٠٩يناير  / اني كانون الث  ٢٨جنيف،  (مؤتمر األطراف   

دارت في االجتماعات الدولية عن تنفيذ اتفاقية منظمة األمم المتحدة اإلطارية بشأن مكافحة التبغ، مثل المؤتمر                
  .ند، الهي في مومبا٢٠٠٩مارس /  آذار١٢ إلى ٩ الذي انعقد في الفترة من "التبغ أم الصحة"العالمي عن 
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  المرفق

FCTC/COP3(6)  وضع بروتوكول حول االتجار غير المشروع بمنتجات التبغ  

  مؤتمر األطراف،
  

  ؛FCTC/COP2(12)إذ يذكّر بقراره 
  

وإذ يحيط علماً بتقرير هيئة التفاوض الحكومية الدولية المعنية بوضع بروتوكول بشأن االتجار غيـر               
  ؛FCTC/COP/3/4المشروع بمنتجات التبغ الوارد في الوثيقة 

  
وإذ يعترف على وجه الخصوص بالطلبات المقدمة من هيئة التفاوض الحكومية الدوليـة بخـصوص               

  استمرار عملها، بما في ذلك أنشطة الفترة الفاصلة بين الدورتين،
  

  :قرر ما يلي
  

 المعنية بوضـع بروتوكـول بـشأن       أن تُعقد الدورة الثالثة لهيئة التفاوض الحكومية الدولية         )١(
يوليـو  /  تموز ٥يونيو إلى   /  حزيران ٢٨االتجار غير المشروع بمنتجات التبغ في الفترة الممتدة من          

   في جنيف؛٢٠٠٩
  

المعنية بوضع بروتوكول بشأن االتجار غير المـشروع         أن لهيئة التفاوض الحكومية الدولية      )٢(
رة ذلك، بغـرض تقـديم   ، إذا اقتضت الضرو٢٠١٠بمنتجات التبغ أن تقرر عقد دورة رابعة في عام     

نص لمسودة بروتوكول بشأن االتجار غير المشروع بمنتجات التبغ إلـى دورة مـؤتمر األطـراف                
  ، على أن تحدد هيئة مكتب مؤتمر األطراف موعد ومكان االنعقاد؛الرابعة

  
أن تشتمل المدة الثانية ألعضاء مكتب هيئة التفاوض الحكوميـة الدوليـة المعنيـة بوضـع                  )٣(

 من النظام الداخلي لمؤتمر     ١-٢٨ول بشأن االتجار غير المشروع بمنتجات التبغ، طبقاً للمادة          بروتوك
األطراف، دورات هيئة التفاوض الحكومية الدولية التي ستعقد في الفترة الفاصلة بين دورتي مـؤتمر               

  األطراف الثالثة والرابعة؛
  

 بخصوص عقـد اجتماعـات تـشاور        أن يوافق على اقتراح هيئة التفاوض الحكومية الدولية         )٤(
  إقليمية قبل الدورة الثالثة؛

  
أن يشجع األطراف على تقديم مساهمات من خارج الميزانية ليتسنى ألمانة االتفاقيـة تنظـيم      )٥(

عمليات االستعراض التي يضطلع بها الخبراء والمشاورات اإلقليمية وإطالة مدة انعقاد الدورة الثالثـة              
   للميزانية المحسوبة حالياً، إلى ثمانية أيام عمل؛من ستة أيام عمل، وفقاً
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  :أن يطلب إلى أمانة االتفاقية ما يلي  )٦(
  

أن تتخذ ما يلزم من ترتيبات، بما فيها ترتيبات الميزنة، لالضـطالع بعمـل هيئـة                )أ(
التفاوض الحكومية الدولية المعنية بوضع بروتوكول بشأن االتجار غير المشروع بمنتجـات            

من هذا القرار سيتم االضـطالع      ) ٥(غ، مع مالحظة أن األنشطة المشار إليها في الفقرة          التب
  بها رهناً باألولويات التي يضعها مؤتمر األطراف؛

  
أن تيسر مشاركة األطراف المنخفضة الدخل واألطراف المصنفة ضمن الـشريحة             )ب(

ولية المعنية بوضع بروتوكول الدنيا من الدخل المتوسط في أعمال هيئة التفاوض الحكومية الد
  .بشأن االتجار غير المشروع بمنتجات التبغ

  
  
  

=     =     =  


