
  

 منظمة الصحة العالمية اإلطارية    اتفاقية
  بشأن مكافحة التبغ

  مؤتمر األطراف 

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

  بمنتجات التبغ
  الدورة األولى 
  ٢٠٠٨ فبراير/ شباط ١٦-١١جنيف،  

  FCTC/COP/INB-IT/1/3  
    ٢٠٠٧ ديسمبر/  األولكانون ١٢  عمال المؤقت  من جدول األ٤البند 

  
  
  

  التقدم المحرز منذ الدورة الثانية لمؤتمر األطراف
  

  مذكرة من أمانة االتفاقية
  
  
يتناول هذا التقرير األنشطة الرئيسية التي اضطلعت بها أمانة االتفاقية وسائر جوانب التقدم المحـرز                 -١

الخاصة بوضع بروتوكول بشأن االتجار غير المشروع بمنتجات        في هذا الصدد من أجل البدء في المفاوضات         
يونيو /  حزيران ٣٠(ويشمل التقرير التقدم المحرز في الفترة الممتدة من الدورة الثانية لمؤتمر األطراف             . التبغ

؛ وسيتم إدراج جوانب التقدم األخـرى ذات        ٢٠٠٧ديسمبر  / إلى أوائل كانون األول   ) ٢٠٠٧يوليو  /  تموز ٦ -
ة في العرض التوضيحي الذي ستجريه أمانة االتفاقية في الدورة األولى لهيئة التفاوض الحكومية الدولية               الصل

  ).٢٠٠٨فبراير /  شباط١٦-١١جنيف، (المعنية بوضع بروتوكول بشأن االتجار غير المشروع بمنتجات التبغ 
  
العالمية اإلطاريـة بـشأن     ويتضمن التقرير عرض أحدث المعلومات عن حالة اتفاقية منظمة الصحة             -٢

مكافحة التبغ، والترتيبات الخاصة بالبدء في المفاوضات بشأن وضع بروتوكول بشأن االتجار غير المـشروع               
  .بمنتجات التبغ وسائر التطورات ذات الصلة بالموضوع والتقدم المحرز في المفاوضات

  
  حالة االتفاقية

  
مر األطراف، صكوكها الخاصـة بالتـصديق إلـى قـسم           قدمت ثالثة بلدان، بعد الدورة الثانية لمؤت        -٣

المعاهدات باألمم المتحدة، ويصبح كل من هذه البلدان طرفاً في االتفاقية في غضون فترة التسعين يوماً التـي                  
  .٢٠٠٧  نهاية عام طرفاً في١٥١وبهذا سوف يصبح إجمالي عدد األطراف في االتفاقية . تلي ذلك

  
منظمة من المنظمات الحكومية الدولية ذات الطابع الدولي وتسع وأربعون وهناك اآلن ثالث وعشرون   -٤

وسـتعرض أمانـة االتفاقيـة    . منظمة من المنظمات غير الحكومية معتمدة بصفة مراقب في مؤتمر األطراف          
ت الطلبات الجديدة، عند تقديمها، كي يتم النظر فيها أثناء الدورة الثالثة لمؤتمر األطـراف، عمـالً بـاإلجراءا    

 المتخذ في الدورة الثانية لمؤتمر      FCTC/COP2(6)المحددة في النظام الداخلي لمؤتمر األطراف وبأحكام القرار         
  .األطراف
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 من االتفاقية على األطراف أن تقدم إلى مؤتمر األطراف، عن طريق األمانة،             ٢١وطبقاً ألحكام المادة      -٥
 مؤتمر األطراف قد قرر في دورته األولى، فـي القـرار            وكان. تقارير دورية عن تنفيذها لالتفاقية اإلطارية     

FCTC/COP1(14)       متدرجة مثلما هو مبين في مرفق القرار   / ، أن يطلب تقديم التقارير الوطنية بطريقة تدرجية .
ديـسمبر  /  كانون األول١والتي كان عليها أن تقدم تقاريرها بحلول      طرفاً   ٧٨ومن بين األطراف البالغ عددها      

فإنه اليزال هنـاك  وبناء عليه . الثة وخمسون طرفاً تقاريره إلى أمانة االتفاقية بحلول ذلك التاريخ          قدم ث  ٢٠٠٧
وهناك ثالثة أطراف لم يكن عليهـا أن تقـدم تقاريرهـا بحلـول              . خمسة وعشرون طرفاً لم يقدم تقاريره بعد      

  .ولكنها قدمت تقاريرها مبكراً ٢٠٠٧ديسمبر / كانون األول ١
  

  خاصة بالبدء في المفاوضاتالترتيبات ال
  
 هيئة تفاوض حكومية دولية باب المـشاركة فيهـا          ينشئقرر مؤتمر األطراف أثناء دورته الثانية أن          -٦

مفتوح أمام جميع األطراف لصياغة بروتوكول بشأن االتجار غير المشروع بمنتجات التبغ والتفاوض عليـه،               
وقـرر  ). FCTC/COP2(12)القرار  ( من االتفاقية ويكملها     ١٥على أن يستند هذا البروتوكول إلى أحكام المادة         

 ودورة ثانية يفـضل أن      ٢٠٠٨أن تعقد هيئة التفاوض دورتها األولى في جنيف في أوائل عام            المؤتمر كذلك   
كما قرر المـؤتمر أن  . تُعقد قبل دورة مؤتمر األطراف الثالثة مباشرة أو في أي وقت آخر تقرره هيئة المكتب              

  .ئة التفاوض تقريراً إلى دورة مؤتمر األطراف الثالثة عن التقدم الذي تحرزه في عملهاتقدم هي
  
أكتوبر أن /  تشرين األول٢وعمالً بقرار مؤتمر األطراف قررت هيئة مكتبه في اجتماعها المعقود في   -٧

تجار غيـر المـشروع     تعقد الدورة األولى لهيئة التفاوض الحكومية الدولية المعنية بوضع بروتوكول بشأن اال           
وأوصت هيئة المكتب أيـضاً بـأن       . فبراير في جنيف  /  شباط ١٦ إلى   ١١بمنتجات التبغ في الفترة الممتدة من       

 التوقيت المفضل لعقد الدورة الثالثة لمؤتمر األطراف وذلك ريثمـا يـرد             ٢٠٠٨نوفمبر  / يكون تشرين الثاني  
قيا، وبأن تترك مدة معقولة تفصل بين الدورة الثانية لهيئـة           االقتراح المعني من البلد المضيف، أي جنوب أفري       

  .التفاوض الحكومية الدولية وبين الدورة الثالثة لمؤتمر األطراف
  
 ٢٠٠٧أكتـوبر   /  تشرين األول  ٢٦وأرسل رئيس أمانة االتفاقية خطابات دعوة إلى كل األطراف في             -٨

ورة األولى لهيئة التفاوض الحكومية الدولية، وأرفق طيها جـدول          يدعوها فيه إلى تعيين مندوبين لحضور الد      
وتم أيضاً إرسال خطابات دعوة إلى الدول غير األطراف         . األعمال المؤقت المقترح بالتشاور مع هيئة المكتب      

 في االتفاقية وإلى المنظمات الحكومية الدولية ذات الطابع الدولي والمنظمات غير الحكومية، المعتمدة بـصفة              
  .مراقب في مؤتمر األطراف

  
وبناء على طلب مؤتمر األطراف أعدت أمانة االتفاقية تقريراً لتقديمه إلـى الـدورة األولـى لهيئـة                    -٩

التفاوض الحكومية الدولية عن االتفاقات والترتيبات القائمة المتعلقة بالغرض المنشود مـن هيئـة التفـاوض                
  ١.الحكومية الدولية

  
 المتخذ في الدورة الثانية لمؤتمر األطراف تلقـت أمانـة االتفاقيـة            FCTC/COP2(12)وعمالً بالقرار     -١٠

التعليقات من األطراف والمراقبين بخصوص نموذج بروتوكول بشأن االتجار غير المشروع بمنتجات التبغ كما 
التعليقـات  وبناء على طلب مؤتمر األطراف أتاحت أمانة االتفاقيـة          . A/FCTC/COP/2/9هو مبين في الوثيقة     

  . لألطراف والمراقبين عن طريق موقع محمي على اإلنترنت
  

                                                           
  .FCTC/COP/INB-IT/1/INF.DOC./1الوثيقة    ١
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  التطورات ذات الصلة
  

أنشأ مؤتمر األطراف في دورته الثانية أربعة أفرقة عاملة من أجل وضع المبادئ التوجيهيـة لتنفيـذ                   -١١
 دورته األولـى أن      من االتفاقية اإلطارية، وطلب من الفريق العامل الذي أنشأته         ١٣ و ١٢ و ١١ و ٣-٥المواد  

وباإلضـافة إلـى    .  من االتفاقية اإلطارية   ١٠ و ٩يواصل العمل على وضع المبادئ التوجيهية لتنفيذ المادتين         
كشركاء فـي وضـع مختلـف        FCTC/COP2(14) و FCTC/COP2(8)األطراف التي تم تحديدها في القرارين       

الموعد  (٢٠٠٧يوليو  /  تموز ٣١ العاملة بحلول     طرفاً طلبات لالنضمام إلى األفرقة     ٢٧ قدم   ،المبادئ التوجيهية 
 طرفاً منهـا بـدور      ٢٠ طرفاً مشاركاً ويقوم     ١٣٠تضم األفرقة العاملة الخمسة حالياً ما مجموعه        و). النهائي

  .الميسرين الرئيسيين
  

ـ                  -١٢ ة ويجري حالياً التقدم في عمل جميع األفرقة العاملة بقيادة ميسريها الرئيسيين وبالتعـاون مـع أمان
/  أيلول ٢٨-٢٦بروكسل،  (واستضاف االجتماعات األولى لألفرقة العاملة كل من الجماعة األوروبية          . االتفاقية
، بـشأن  ٢٠٠٧نـوفمبر  /  تـشرين الثـاني  ٩-٧مـانيال،   (؛ والفلبين   )١٠ و ٩، بشأن المادتين    ٢٠٠٧سبتمبر  
الهـاي،  (؛ وهولنـدا    )١٣ المادة   ، بشأن ٢٠٠٧نوفمبر  /  تشرين الثاني  ٢٩-٢٧هلسنكي،  (؛ وفنلندا   )١١ المادة
وستستضيف ألمانيا اجتماع الفريق العامل المعني      ). ٣-٥، بشأن المادة    ٢٠٠٧ديسمبر  /  كانون األول  ١٤-١٢

ومـن المتـوخى عقـد      . ٢٠٠٨فبراير  /  شباط ٢٣ إلى   ٢١ في برلين وذلك في الفترة الممتدة من         ١٢بالمادة  
 وذلك من أجل ٢٠٠٨القتضاء وعند الضرورة، في أوائل ربيع عام االجتماعات الثانية لألفرقة العاملة، حسب ا

 لضمان اطالع األطراف على المسودات      ٢٠٠٨أبريل  / نيسانبلورة مسودات التقارير والمبادئ التوجيهية في       
قبل انعقاد الدورة الثالثة لمؤتمر األطراف بستة شهور على األقل، حـسبما طلبـه مـؤتمر                لإلدالء بتعليقاتها   

وتتولى أمانة االتفاقية، بالتعاون مع المنظمة، تقديم الدعم التنظيمي والتقني الالزم           . راف في دورته الثانية   األط
  .إلى األفرقة العاملة

  
وبدأت أمانة االتفاقية، بعد الدورة الثانية لمؤتمر األطراف، العمل الجوهري الالزم لتعزيـز الـوعي                 -١٣

وقد شمل ذلك جملة أمور منها عقد اجتماعـات مـع البعثـات             . المؤتمروالتعاون في ما يتعلق بتنفيذ قرارات       
الدائمة لألطراف لدى مكتب األمم المتحدة والمنظمات الدولية األخرى في جنيف، ومع كبار المـسؤولين فـي                 
الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية ذات الطابع الدولي ومنظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي ومع ممثلي             

وقد دعت األمانة أيضاً المنظمـات      . مجتمع المدني، وأجرت عروضاً توضيحية في المنتديات المهنية الكبرى        ال
في هذا الصدد إلـى     الحكومية الدولية ذات الطابع الدولي والمنظمات غير الحكومية التي تتمتع بخبرات محددة             

وتـتم مـساهمة    . طراف في دورته الثانية   المشاركة والمساهمة في عمل األفرقة العاملة التي أنشأها مؤتمر األ         
المنظمات المعنية من خالل اآلراء والمقترحات الكتابية ومن خالل المشاركة وإجراء العروض التوضيحية في              
اجتماعات األفرقة العاملة، ويعد ذلك من العناصر الهامة في عملية وضع المبادئ التوجيهية الخاصة بمختلف                

  .مواد االتفاقية اإلطارية
  
  
  

=     =     =  


