
 
    مؤتمر األطراف

هيئــــة التفــــاوض الحكوميــــة الدوليــــة المعنيــــة بوضــــع 
  بروتوكول بشأن االتجار غير المشروع بمنتجات التبغ

FCTC/COP/INB-IT/5/1 (annotated) Rev.1  الدورة الخامسة
٢٠١٢ آذار/ مارس ٥ ٢٠١٢نيسان/ أبريل  ٤ -آذار/ مارس  ٢٩ سويسرا، جنيف،

  
  
  

  جدول األعمال المؤقت
  (المشروح)

  
  افتتاح أعمال الدورة  -١

  
  هيئة التفاوض الحكومية الدولية  مكتبأعضاء   ١-١

  
مــن النظــام الــداخلي لمــؤتمر األطــراف مســألة انتخــاب رؤســاء الهيئــات الفرعيــة وســائر أعضــاء  ٢٨تتنــاول المــادة 

ُينتخـــب رئـــيس الهيئـــة "وأن  ضـــاء مكتبهـــا""تنتخـــب كـــل هيئـــة فرعيـــة أعتبهـــا، وتـــنص علـــى جملـــة أمـــور منهـــا أن امك
"ال يعمـل أعضـاء المكتـب ألكثـر مـن ، وأنـه الفرعية من ِقَبل الهيئة الفرعيـة مـا لـم يقـرر مـؤتمر األطـراف غيـر ذلـك"

اي، غـو أورو  مؤتمر األطراف (بونتـا دل إيسـت،الرابعة لدورة ال. وسوف يتم التذكير بأنه في مدتي عضوية متتاليتين"
فــي ســياق  ٢٨ ) خلــص رئــيس مــؤتمر األطــراف، بعــد مناقشــة آثــار المــادة٢٠١٠تشــرين الثــاني/ نــوفمبر  ٢٠-١٥

تمديد والية هيئة التفاوض الحكومية الدولية، إلى أن مؤتمر األطـراف يمـدد واليـة هيئـة التفـاوض الحكوميـة الدوليـة، 
  بما في ذلك تمديد والية أعضاء مكتبها.

  
لــم يواجــه أي اعتــراض. وبنــاًء علــى ذلــك يمكــن أن وعــرض هــذا االســتنتاج علــى مــؤتمر األطــراف فــي صــيغة قــرار و 

ُيفهم أن اإلجراء المتخذ من ِقَبل مؤتمر األطراف ُيشكل قرارًا لمؤتمر األطراف يتيح ألعضـاء مكتـب هيئـة التفـاوض 
االســـتمرار فـــي العمـــل حتـــى اختتـــام هيئـــة التفـــاوض الحكوميـــة الدوليـــة، مـــع اعتبـــار أن مـــؤتمر  ١الحكوميـــة الدوليـــة

  رابع مدد والية هيئة التفاوض الحكومية الدولية لدورة ختامية.األطراف ال
  

  إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل  ٢-١
  

ـــة  وســـيتعين. FCTC/COP/INB-IT/5/1يـــرد جـــدول األعمـــال المؤقـــت فـــي الوثيقـــة  ـــة التفـــاوض الحكومي علـــى هيئ
  ال. الضروري إنشاء لجان أم الدولية أن تبت في أسلوب عملها وأن تحدد، على وجه الخصوص، ما إذا كان من

                                                           
  أعضاء مكتب هيئة التفاوض الحاليون هم:    ١

  جورج، االتحاد األوروبي (اإلقليم األوروبي)؛-الرئيس: السيد ي. والتون
يقـي)؛ والـدكتور ي. المنصـوري، اإلمـارات العربيـة المتحـدة (إقلـيم الـدكتور م. أ. أنيبـوزي، نيجيريـا (اإلقلـيم األفر  نواب الـرئيس:

محمد، ملديف (إقليم جنـوب شـرق آسـيا)؛ ه. شرق المتوسط)؛ والدكتور ج. ر. بينيدا، المكسيك (إقليم األمريكتين)؛ والدكتور 
  والدكتور ت. فينيت ، بابوا غينيا الجديدة (إقليم غرب المحيط الهادئ).
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هيئـــة التفـــاوض بمـــا تقـــرره عنـــد الضـــرورة ورهنـــًا  ،وقـــد اتخـــذت األمانـــة الترتيبـــات الالزمـــة لعقـــد الجلســـات المســـائية
  الحكومية الدولية.

  
استعراضـًا  أمانة االتفاقية، بدعم من خدمات اللغات بمنظمة الصـحة العالميـة،أجرت  ١ووفقًا لقرار مؤتمر األطراف

، وذلــك لضــمان االتســاق فــي اللغــة المســتعملة فــي FCTC/COP/4/5فــي الوثيقــة  ةالبروتوكــول الــوارد ســّودةملــنص 
علـى فـي هـذا الصـدد تعرض األمانة اسـتنتاجاتها و النص اإلنكليزي. من ترجمة الضمان دقة لجميع أجزاء النص، و 

. ولمتابعـة هـذه FCTC/COP/INB-IT/5/INF.DOC./4في الوثيقة  هيئة التفاوض الحكومية الدولية كي تنظر فيها
المســألة أثنــاء المفاوضــات ســوف تقتــرح األمانــة علــى هيئــة التفــاوض الحكوميــة الدوليــة أن تنظــر فــي إنشــاء لجنــة 

على أن  النص أثناء الدورة بتحريرف بمهمة استعراض دقة الترجمة والمسائل الخاصة ُتكلَّ  استشارية معنية باللغات
مشـروع  FCTC/COP/INB-IT/5/INF.DOC./4مـن الوثيقـة  ١م من دعم. ويرد في الملحق تقدم لها األمانة ما يلز 
  .قرار بهذا الخصوص

  
  تقرير عن أوراق االعتماد  ٣-١

  
ستبحث هيئة  ،التي تنطبق بعد تعديالتها على هيئة التفاوض الحكومية الدولية ،من النظام الداخلي ١٩وفقًا للمادة 

تقدم تقريـرًا عـن ذلـك إلـى سـدولية، بمساعدة من األمانة، أوراق اعتمـاد المنـدوبين و مكتب هيئة التفاوض الحكومية ال
  هيئة التفاوض الحكومية الدولية.

  
مــؤتمر  المعنــي بوضــع مســّودة البروتوكــول والــذي أنشــأهحصــيلة عمــل الفريــق العامــل غيــر الرســمي   -٢

 األطراف في دورته الرابعة 
  

بإنشـاء فريـق عامـل غيـر رسـمي للعمـل فـي الفتـرة السـابقة لعقـد الـدورة  يقضـيقـرار في مـؤتمر األطـراف الرابـع  اُتخذ
البـاب الثالـث  المندرجـة ضـمنالختامية لهيئة التفاوض الحكومية الدولية. وتم تكليف الفريـق بـأن يقتـرح نصـًا للمـواد 

دوليـة إلـى اتفـاق عليهـا (مراقبة سلسلة التوريد) من مسّودة البروتوكـول والتـي لـم تتوصـل هيئـة التفـاوض الحكوميـة ال
اقتراحات بخصوص أسلوب تمويل البروتوكول، وٕادراج أحكام بشـأن تسـليم المجـرمين  وبأن ُيعدفي دوراتها السابقة، 

وأفضل طريقة يمكن بهـا لـنص مسـّودة  ول مسألة حماية البيانات الشخصيةوالمساعدة القانونية المتبادلة، وكيفية تنا
  تفاقات والترتيبات القائمة ذات الصلة.البروتوكول وتنفيذه تكملة اال

  
  .FCTC/COP/INB-IT/5/3وترد اقتراحات الفريق العامل غير الرسمي في الوثيقة 

  
  عليهتجار غير المشروع بمنتجات التبغ والتفاوض صياغة بروتوكول بشأن القضاء على اال   -٣
  

لالنتهـاء مـن  ١الحكوميـة الدوليـة لـدورة ختاميـةقرر مؤتمر األطراف في دورته الرابعة أن يمدد واليـة هيئـة التفـاوض 
نظـر ئة التفـاوض الحكوميـة الدوليـة كـي ينص مسّودة البروتوكول باالستناد إلى مسّودة النص المقدمة من هي وضع

نـــص مســـّودة البروتوكـــول بصـــيغته عنـــد اختتـــام أعمـــال الـــدورة  FCTC/COP/INB-IT/5/4فيهـــا. ويـــرد فـــي الوثيقـــة 
مــــؤتمر األطــــراف. ويــــرد فــــي الوثيقــــة الرابعــــة لدورة الــــوض الحكوميــــة الدوليــــة ومثلمــــا ُقــــدم إلــــى الرابعــــة لهيئــــة التفــــا
FCTC/COP/4/4  مؤتمر األطراف.الرابعة لدورة التقرير رئيس هيئة التفاوض الحكومية الدولية إلى  

                                                           
، المتاحــــــة FCTC/COP/4/REC/1. يــــــرد هــــــذا القــــــرار وكــــــل القــــــرارات األخــــــرى فــــــي الوثيقــــــة FCTC/COP4(11)القــــــرار     ١
  ./http://www.who.int/fctc/publications/ar في
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ـــة المفاوضـــات فيمـــا االهتمـــامونســـترعي  ـــذة عـــن حال يخـــص كـــل  أيضـــًا إلـــى ملحـــق هـــذه الوثيقـــة الـــذي تـــرد فيـــه نب
-FCTC/COP/INBإلـى الوثيقـة  االهتمـامنسـترعي  كماالدورة الخامسة لهيئة التفاوض الحكومية الدولية،  قبل مادة

IT/5/3 .التي تتضمن اقتراحات الفريق العامل غير الرسمي  
  

 أنشـأهالـذي ودعمًا للمفاوضات أعدت األمانـة وثـائق المعلومـات المشـار إليهـا أدنـاه بنـاًء علـى طلـب الفريـق العامـل 
  مؤتمر األطراف في دورته الرابعة.

لمســـــاعدة التكـــــاليف المقـــــدرة "التـــــي تحمـــــل عنـــــوان  FCTC/COP/INB-IT/5/INF.DOC./1الوثيقـــــة   -
لمعلومات ذات الصلة الـواردة فـي ل تحديثاً ، وتعرض "لبدء نفاذ البروتوكول األطراف في الفترة السابقة

اآلثـــار الماليـــة المترتبـــة علـــى " التـــي تحمـــل عنـــوان ،FCTC/COP/INB-IT/5/INF.DOC./1الوثيقـــة 
، "القضاء على االتجار غير المشروع بمنتجات التبـغب الخاص بروتوكولالالتدابير الواردة في مسّودة 

  التي ُقدمت إلى مؤتمر األطراف في دورته الرابعة؛و 

ــــة التعــــاون الممكــــن "التــــي تحمــــل عنــــوان  FCTC/COP/INB-IT/5/INF.DOC./2الوثيقــــة   - بــــين أمان
  ؛"االتفاقية والمنظمات الدولية األخرى فيما يتعلق بالبروتوكول المستقبلي

معدات الصنع التي ُتستعمل فـي "التي تحمل عنوان  FCTC/COP/INB-IT/5/INF.DOC./3الوثيقة   -
  ."صنع منتجات التبغ

ات التــي أعــدتها أمانــة ، كمــا هــو مــذكور أعــاله، االقتراحــFCTC/COP/INB-IT/5/INF.DOC./4وتتضــمن الوثيقــة 
االتفاقية بدعم من خدمات اللغات بمنظمة الصحة العالمية، كـي تنظـر فيهـا هيئـة التفـاوض بهـدف تحقيـق االتسـاق 

  في اللغة المستخدمة في جميع أجزاء النص، ولضمان جودة الترجمة من النص اإلنكليزي.
  

ووثــــــائق المعلومــــــات الصــــــادرة عــــــن الــــــدورات الســــــابقة لهيئــــــة التفــــــاوض الحكوميــــــة الدوليــــــة متاحــــــة فــــــي الموقــــــع 
ــــــــــــوان  اإللكترونــــــــــــي ــــــــــــى العن ــــــــــــغ عل ــــــــــــة بشــــــــــــأن مكافحــــــــــــة التب ــــــــــــة اإلطاري ــــــــــــة منظمــــــــــــة الصــــــــــــحة العالمي التفاقي

  ./http://www.who.int/fctc/publications/ar التالي
 
  لمؤتمر األطراف الخامسةالتفاوض الحكومية الدولية إلى الدورة  نص مسّودة البروتوكول وتقرير هيئة  -٤
  

بناًء على طلب مؤتمر األطراف في دورته الرابعة مـن المتوقـع أن تنتهـي الـدورة الخامسـة لهيئـة التفـاوض الحكوميـة 
قـًا للمـادة الدولية من إعداد نص مسّودة البروتوكول وتقدمه كي ينظر فيه مؤتمر األطـراف فـي دورتـه الخامسـة. ووف

من اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ سيتم تعميم نص البروتوكول المقتـرح علـى  ٣-٣٣
األطراف قبل ستة أشـهر علـى األقـل مـن افتتـاح أعمـال دورة مـؤتمر األطـراف الخامسـة. وقـد ترغـب هيئـة التفـاوض 

  الرئيس إلى دورة مؤتمر األطراف الخامسة وفي أن تتفق عليه. لتقرير اً موجز  تبحثالحكومية الدولية أيضًا في أن 
  
  اختتام أعمال الدورة  -٥

 

  
  
  
  
  



  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



FCTC/COP/INB-IT/5/1 (annotated) Rev.1  ANNEX  

5 

  الملحق
  

  حالة المفاوضات الخاصة بكل مادة من مواد مسّودة البروتوكول 
  قبل انعقاد الدورة الخامسة لهيئة التفاوض الحكومية الدولية

  
  حالة المفاوضات    
  لم يتم التوصل إلى اتفاق بعد  ١توافق آراء أو اتفاق  المادة  

  قيد النقاش      الديباجة
  الباب األول: المقدمة

١  

  قيد النقاش؛  
الفريـــق العامـــل المفتـــوح العضـــوية المعنـــي 
ــــــدورة  ــــــاء ال ــــــدم اقتراحــــــات أثن بالتعــــــاريف ق
الرابعـــة لهيئـــة التفـــاوض الحكوميـــة الدوليـــة 

، FCTC/COP/4/4وثيقـــــــــــــــــة انظـــــــــــــــــر ال(
  )٢ المرفق

  قيد النقاش    ٢  
    (INB3)توافق آراء   ٣  

الباب الثاني: 
   (INB4)توافق آراء   ٤  االلتزامات العامة

  
  مكرر ٤

مــــادة جديــــدة مقترحــــة مــــن الفريــــق العامــــل   
غير الرسمي الذي أنشئه مـؤتمر األطـراف 
ــــــــــة  ــــــــــه الرابعــــــــــة (انظــــــــــر الوثيق فــــــــــي دورت

FCTC/COP/INB-IT/5/3 ، ٤الفرع(  
الباب الثالث: مراقبة 

  ٥  سلسلة التوريد
مــن الفريــق العامــل  ةاقتــراح صــياغة جديــد  

غيـــــــــــــــــر الرســـــــــــــــــمي (انظـــــــــــــــــر الوثيقـــــــــــــــــة 
FCTC/COP/INB-IT/5/3(الملحق ،  

  
  مكرر ٥

حـــــذف مقتـــــرح مـــــن الفريـــــق العامـــــل غيـــــر   
) (انظر الوثيقة ١١الرسمي (ضمن المادة 

FCTC/COP/INB-IT/5/3(الملحق ،  

                                                           
يعنــي مصــطلح "توافــق آراء" فــي هــذه الوثيقــة توافــق اآلراء المتوصــل إليــه فــي الجلســة العامــة، ويعنــي مصــطلح "اتفــاق"     ١

  في اللجنة.االتفاق المتوصل إليه 
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  حالة المفاوضات    
  لم يتم التوصل إلى اتفاق بعد  ١توافق آراء أو اتفاق  المادة  
  

٦  
مــن الفريــق العامــل  صــياغة جديــدة اقتــراح  

غيـــــــــــــــــر الرســـــــــــــــــمي (انظـــــــــــــــــر الوثيقـــــــــــــــــة 
FCTC/COP/INB-IT/5/3(الملحق ،  

   (INB4)توافق آراء   ٧  
  

٨  
مــن الفريــق العامــل  ةاقتــراح صــياغة جديــد  

غيـــــــــــــــــر الرســـــــــــــــــمي (انظـــــــــــــــــر الوثيقـــــــــــــــــة 
FCTC/COP/INB-IT/5/3(الملحق ،  

  
٩  

مــن الفريــق العامــل  ةاقتــراح صــياغة جديــد  
نظـــــــــــــــــر الوثيقـــــــــــــــــة غيـــــــــــــــــر الرســـــــــــــــــمي (ا

FCTC/COP/INB-IT/5/3(الملحق ،  
  

١٠  
مــن الفريــق العامــل  ةاقتــراح صــياغة جديــد  

غيـــــــــــــــــر الرســـــــــــــــــمي (انظـــــــــــــــــر الوثيقـــــــــــــــــة 
FCTC/COP/INB-IT/5/3(الملحق ،  

  
١١  

مــن الفريــق العامــل  ةاقتــراح صــياغة جديــد  
غيـــــــــــــــــر الرســـــــــــــــــمي (انظـــــــــــــــــر الوثيقـــــــــــــــــة 

FCTC/COP/INB-IT/5/3(الملحق ،  
  

  مكرر ١١
مــن الفريــق العامــل  ةجديــد اقتــراح صــياغة  

غيـــــــــــــــــر الرســـــــــــــــــمي (انظـــــــــــــــــر الوثيقـــــــــــــــــة 
FCTC/COP/INB-IT/5/3(الملحق ،  

  قيد النقاش    ١٢  الباب الرابع: الجرائم
   (INB4)توافق آراء   ١٣  
: توافـق آراء ٢و ١الفقرتان   ١٤  

(INB4)   قيد النقاش٣الفقرة :  

  قيد النقاش    ١٥  
  قيد النقاش    ١٦  
  قيد النقاش    ١٧  
  قيد النقاش    ١٨  
    (INB4)توافق آراء   ١٩  
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  حالة المفاوضات    
  لم يتم التوصل إلى اتفاق بعد  ١توافق آراء أو اتفاق  المادة  

الباب الخامس: 
  ٢٠  التعاون الدولي

(أ)، ١الفقرات الفرعية 
؛ والفقرتان (ه)(ب)، (د)، 

: توافق آراء ٣و ٢
(INB4)  

  (ج): قيد النقاش١الفقرة الفرعية 

ــــــــــــــــــــــــــــــق آراء   ٢١   ، (INB4)تواف
  ديباجة المادة: قيد النقاش  باستثناء ديباجة المادة

    (INB4)راء توافق آ  ٢٢  
    (INB4)توافق آراء   ٢٣  
  

٢٤  

ــــــــــــــــــــــــــــــق آراء  ؛ (INB4)تواف
مازالت مسألة تحديد مـا إذا 
كـــــــــــان يتعـــــــــــين أم ال إدراج 
معـــدات الصـــنع فـــي المـــادة 

  قيد النقاش

إمكانية إدراج معدات الصنع في المادة: 
  قيد النقاش

  
٢٥  

ــــــــــــــــرة  ــــــــــــــــق آراء ١الفق : تواف
(INB4) ؛ مـــــــــــازال عنـــــــــــوان

  النقاشقيد  ٢المادة والفقرة 
  : قيد النقاش٢العنوان والفقرة 

  قيد النقاش    ٢٦  
  قيد النقاش    ٢٧  
  قيد النقاش  ، اللجنة باء)INB3اتفاق (  ٢٨  
  قيد النقاش    ٢٩  
  

٣٠  
  قيد النقاش؛  

اقتراحـــــات الفريـــــق العامـــــل غيـــــر الرســـــمي 
-FCTC/COP/INBالـــــواردة فـــــي الوثيقـــــة 

IT/5/3٣ ، الفرع(  
  

٣١  
  قيد النقاش؛  

الفريـــــق العامـــــل غيـــــر الرســـــمي  اقتراحـــــات
-FCTC/COP/INBالـــــواردة فـــــي الوثيقـــــة 

IT/5/3٣ ، الفرع(  
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  حالة المفاوضات    
  لم يتم التوصل إلى اتفاق بعد  ١توافق آراء أو اتفاق  المادة  
  

٣٢  
  قيد النقاش؛  

اقتراحـــــات الفريـــــق العامـــــل غيـــــر الرســـــمي 
-FCTC/COP/INBالـــــواردة فـــــي الوثيقـــــة 

IT/5/3٣ ، الفرع(  
  

٣٣  
  قيد النقاش؛  

اقتراحـــــات الفريـــــق العامـــــل غيـــــر الرســـــمي 
-FCTC/COP/INBالـــــواردة فـــــي الوثيقـــــة 

IT/5/3٣ ، الفرع(  
    (INB4)توافق آراء   ٣٤  الباب السادس: التبليغ

الباب السابع: 
الترتيبات المؤسسية 

  ٣٥  والموارد المالية
ــــــــــــــــــــــــــــــق آراء  ؛ (INB4)تواف

مازالـــــــــت مســـــــــألة أســـــــــلوب 
ــــــــد  ــــــــل البروتوكــــــــول قي تموي

  النقاش

  أسلوب تمويل البروتوكول: قيد النقاش؛
ر اقتراحـات ومالحظــات الفريــق العامــل غيــ

ــــــــــــــــــة  ــــــــــــــــــي الوثيق ــــــــــــــــــواردة ف الرســــــــــــــــــمي ال
FCTC/COP/INB-IT/5/3٢ ، الفرع(  

ـــــــرة   ٣٦   ـــــــة  ١الفق ـــــــرة الفرعي والفق
  قيد النقاش(ه): -(ب)٢ الفقرات الفرعية  (INB4)(أ): توافق آراء ٢

    (INB4)توافق آراء   ٣٧  
    (INB4)توافق آراء   ٣٨  

الباب الثامن: تسوية 
    (INB3)توافق آراء   ٣٩  النزاعات

التاسع: وضع الباب 
    (INB3)توافق آراء   ٤٠  البروتوكول

  قيد النقاش    ٤١  
الباب العاشر: األحكام 

  قيد النقاش    ٤٢  الختامية

    (INB3)توافق آراء   ٤٣  
    (INB3)توافق آراء   ٤٤  
، رهنـــــًا (INB3)توافـــــق آراء   ٤٥  

  يحدد المكان والموعد فيما بعد  بتحديد المكان والموعد

    (INB3)توافق آراء   ٤٦  
    (INB3)توافق آراء   ٤٧  
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  حالة المفاوضات    
  لم يتم التوصل إلى اتفاق بعد  ١توافق آراء أو اتفاق  المادة  
  قيد النقاش    ٤٨  
    (INB3)توافق آراء   ٤٩  
  
  
  

=     =     = 


