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ي تتوافق مع الوثيقة  4.1ترتبط هذه الوثيقة بالبند  
طة لمؤتمر األطراف والتر  من األجندة المشتر

 FCTC/MOP/2/6 
 

وعة لمنتجات التبغ،  الجلسة الثانية من اجتماع األطراف بشأن بروتوكول القضاء عىل التجارة غتر المشر
ة   ي الفتر
 2021نوفمتر   18-15ف 

 
ي بنظم التتبع والتعقب، تقرير الفريق العامل المع
 ن 

ة لعلب   ي بتنسيق تبادل المعلومات وعالمات التعريف الممي  
ي ذلك مركز االتصال العالمي المعن 

 
بما ف

 ( 8عبوات السجائر وأغلفتها الخارجية )المادة و 
 

 رئيسية  توصيات
 

ح الخاص بمركز  • مع الوضع بعير  االعتبار سائر العوائق المالية واعتبارات الوقت، نرحب بالحل المؤقت المقتر
ي بتنسيق تبادل المعلومات ) 

 ( ونتطلع إىل التوصل إىل حل أكتر ديمومة. GSPاالتصال العالمي المعت 

ي أغلب األحيان يطلب األطراف مساعدة تقنية وتعزيًزا لقدرتهم عىل إنشا  •
ء نظم التتبع والتعقب الخاصة  ف 

ي ذلك 
وتوكول، بما ف  ي تطبيق التر

ة ومستدامة لضمان النجاح ف  بهم. هناك حاجة إىل موارد مالية وتقنية كبتر
 بالمادة 

ا
وع بمنتجات التبغ   8توفتر تلك الموارد لألطراف عمًل من بروتوكول القضاء عىل االتجار غتر المشر
ي بتنسيق تبادل المعلومات. وتوفتر موارد مركز اتصال عالمي م

 عت 

وسيع نطاق واليته. نوصي بأن يتضمن توسيع نطاق هذه  نرحب بعمل الفريق العامل وتقريره وتوصيات ت •
ي جمع المعلومات عن أفضل الممارسات من أجل االستفادة من التقرير الُمّعد  

ي باالستمرار ف 
الوالية نًصا يقض 

ي جمع المعلومات عن  
ي االستمرار ف 

من قبل الفريق العامل. حتر يتست  الوقوف عىل أفضل الممارسات، ينبغ 
ة ) TTلتعقب )نظم التتبع وا  وتوكول. عىل سبيل  UIMs( وعالمات التعريف الممتر  ( لدى جميع أطراف التر

ة متاحة خارج واليتها   المثال، يجب أن تتضمن المعلومات األساسية ما إذا كانت عالمة التعريف الممتر 
 القضائية، وما إذا كان النظام يشي عىل السجائر المستوردة.  

اء تقنيير  إىل الفريق  بمقتض  توسيع نطاق والية الف • ي بنظم التتبع والتعقب، نوصي بضم ختر
ريق العامل المعت 

العامل كأعضاء. يجب أن يتناول هذا الفريق كل من الجوانب التقنية لحلول اقتفاء األثر وتحديد المنشأ عىل  
، والتصدي لعوائق تنفيذ السياسة من أجل اعتماد الحلول عىل الصعيد  ي

.   الصعيدين الدوىلي والوطت  ي
الوطت 

اء معنيير  لدعم وضع خارطة الطريق والمواصفات التقنية لمركز االتصال  ُيوصى بأن يتضمن هذا الفريق ختر
ي بتنسيق تبادل المعلومات.  

 العالمي المعت 
 

 

 ما أهمية ذلك؟
 

ا للمادة  
ً
وع بمنتجات التبغ، يجب عىل سائر األطراف إنشاء نظاًما القتفاء األثر  من بروتوكول   8وفق القضاء عىل االتجار غتر المشر

ي عام 
ي جلسته األوىل ف 

ي هذا الصدد، قرر مؤتمر األطراف ف 
. ف  تكوين فريق عامل   2018وتحديد المنشأ يمكن ربطه بنظام عالمي

ي بتطوير وتنفيذ نظم التتبع والتعقب. تمثلت والي
ًحا  معت  ي إعداد نبذة عامة عن الممارسات الجيدة وشر

ة هذا الفريق العامل ف 
ا  
ً
ي بتنسيق تبادل المعلومات. تعتتر جهود الفريق العامل تنفيذ

تفصيلًيا لتحليل المفاهيم حول طريقة إنشاء مركز اتصال عالمي معت 
ي دعم األطراف لالمتثال للمادة 

 ع نطاق والية الفريق العامل. ، ونرحب بتوصية توسي 8لهذه الوالية حاسمة ف 
 

ي بتنسيق تبادل المعلومات )
 ( GSPمركز االتصال العالمي المعن 

 
ا للبند 

ً
ي المقرر إلنشاء 8.1وفق

ام بالموعد   19-. تسببت جائحة كوفيد2023هو سبتمتر  GSP، الموعد النهائ  ي تعطيل العمل لاللتر 
ف 

ي القرار بشأن نظام اقتفاء األثر وتحديد  
ض الوقت الفاصل بير  تبت 

ّ
ي الذي خف

ي المذكور، نظًرا لتأجيل مؤتمر األطراف الثائ 
النهائ 

ي الرسمي المقرر إلنشاء مركز االتصال العا 
ي بتنسيق تبادل المعلومات. يعرب تحالف  المنشأ وشيان الموعد النهائ 

لمي المعت 
ي باقتفاء األثر وتحديد المنشأ ) 

ي  WGTTاالتفاقية اإلطارية عن شكره وتقديره للفريق العامل المعت 
( الستغالل الوقت اإلضاف 
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ي إنشاء مركز االتصال العالمي 
 
ي قدًما ف

ي المض 
 
ي ف

ي بتنسيق تبادل  الفاصل بير  مؤتمر األطراف األول ومؤتمر األطراف الثائ 
 المعت 

ي تقنية المعلومات المطلوبة بالتنسيق مع المركز الدوىلي للحوسبة التابع لألمم المتحدة. نرحب  
 
المعلومات من خالل النظر ف

ي ضوء العوائق المالية  
 
ي بتنسيق تبادل المعلومات المؤقت وندعمه، ف

ح الخاص بمركز االتصال العالمي المعت  بالحل المؤقت المقتر
ي لهذا الحل المؤقت.  واعت 

 بارات الوقت. كما نتطلع إىل الحصول عىل مزيد من التفاصيل حول التكاليف واألداء التقت 
 

ة من   ي تشكل حصة كبتر
ي بتنسيق تبادل المعلومات النهائ 

ي أحيان مختلفة، أن تكلفة مركز االتصال العالمي المعت 
 
ونذكر، كما أثتر ف

ِكرنا 
ى
وتوكول، مما ُيذ انية التر ا بأهمية التوصل إىل حل أحسن. نأمل أن يكون الوقت الذي يتيحه الحل المؤقت كافًيا لتأمير   متر 

ً
أيض

ي خيارات مختلفة لتمويلها.  
 
انية مستدامة لهذه المنصة وندعو األطراف إىل التفكتر ف  متر 

 
ىل تأمير  منصة لتبادل تلك  ونحن عىل ثقة بأن خلف الفريق العامل الحاىلي سيتوصل إىل حل دائم، حيث توجد حاجة حقيقية إ 

ود الحل المؤقت   ي هذه األثناء، ستر 
 
وع بالتبغ بشكل صحيح. وف المعلومات الشية عىل مستوى العالم للتصدي لالتجار غتر المشر

وتوكول بأول أداة لتبادل المعلومات بشكل آمن.   أطراف التر
 

وتوكول ي والمالي ألطراف الير
 الدعم التقن 

 
ا لما عرضه األطراف 

ً
وتوكول، هناك   وفق ي تنفيذ التر

 
ي مناسبات مختلفة، وما يعكسه التقرير العالمي المقبل بشأن التقدم المحرز ف

 
ف

وتوكول لدى معظم األطراف ذوي الدخل المنخفض.   ي وبناء قدرات، باإلضافة إىل مساعدة مالية لتطبيق التر
حاجة إىل دعم تقت 

ية والقدرة ا  . تقديم الدعم إىل  19-إلدارية، وقد تفاقم هذا العجز أكتر بسبب جائحة كوفيدكما يفتقد بعض األطراف الموارد البشر

 األطراف أمر بالغ األهمية ويجب أن يكون مستدام. 
 

ي التطبيق. ومع  
حة للمساعدة ف  اتيجية المقتر ة الثانية من ركائز االستر ي الركتر 

يرحب تحالف االتفاقية اإلطارية بإبراز هذه النقطة ف 
انية المخصصة لمساعدة األطراف ممولة من  ذلك، لم يتضح كي انية. جميع مبالغ المتر  ف سيتم ترجمة ذلك إىل أنشطة وبنود متر 

ي توفتر التمويل لتلك األنشطة. يعتتر توفتر هذا التمويل خطوة  
انية، ومن المهم أن ينظر األطراف ف  مساهمات من خارج المتر 

ي والماىلي الذي قد يح 
ي تأمير  الدعم التقت 

 تاجه األطراف. أساسية ف 
 

ي  
ي نفوذ دوائر صناعة التبغ ف 

ي النمو المحتمل ف 
ي وضع نظم التتبع والتعقب ف 

تكمن خطورة عدم تقديم المساعدة إىل األطراف ف 
بعض المناطق. وبالفعل عرضت دوائر صناعة التبغ "حلها" بشأن اقتفاء األثر وتحديد المنشأ، وتزعم امتثاله لمتطلبات  

وتوكول، إال أنه  وع. يتسم هذا األمر  التر ي التصدي لالتجار غتر المشر
هذا النظام ال يقدر بأي حال من األحوال عىل المساعدة ف 

ي  
بأهمية خاصة ألن المندوبير  والمسؤولير  القائمير  عىل تطبيق أحكام اقتفاء األثر وتحديد المنشأ قد يكونوا من غتر العاملير  ف 

ي مجال وزارات الصحة وبالتاىلي قد ال يكونوا ملمير  
وتوكول فيما يتعلق بدوائر صناعة التبغ مثل زمالئهم العاملير  ف  امات التر بالتر 

 الصحة. 
 

ي جمع المعلومات عن نظم التتبع والتعقب )
 
ة )TTاالستمرار ف  (UIMs( وعالمات التعريف الممي  

 
ي جمع معلومات عن نظم  يرحب تحالف االتفاقية 

ي مسودة القرار الذي يطالب أمانة االتفاقية باالستمرار ف 
اإلطارية بالطلب الوارد ف 

ي مؤتمر األطراف الثالث. نرى أنه من المهم البناء  
التتبع والتعقب الوطنية واإلقليمية من أجل إثراء التقرير الحاىلي وعرض نتائجهم ف 

ي أجرا 
ي تقرير عىل أعمال جمع المعلومات التر

ي قدمها ف 
.  جمع المعلومات عن نظم التتبع والتعقبها الفريق العامل والنتائج التر

ي تم جمعها نظًرا لمحدودية عدد ال
ت من  المعلومات المحدودة التر

ّ
نظم القائمة ومحدودية عدد الردود عىل االستبيانات، حد

ي مجال التتبع والتعقب. 
 القدرة عىل تحديد أفضل الممارسات ف 

 
ي  لألطراف، استفادة  أقض   لتحقيق

ا  بها   المعمول والتعقب التتبع  نظم عن دقيقة  معلومات جمع  ينبغ 
ً
امات إىل استناد   االلتر 

ا   األساسية
ً
 المهمة:  األمثلة تتضمن وتوكول. التر  من   8  للمادة وفق

 اإلعداد  قيد  أم  بالفعل  قائم السجائر  وتعقب  تتبع  نظام كان  إذا  ما  •

ة  تعريف   عالمات وجود  عن تفاصيل  •  لإلزالة  قابلة  وغتر  ومؤمنة ممتر 

ة التعريف  عالمة  كانت  إذا  ما  •  القضائية  واليته  خارج  متاحة  الممتر 

  وجهة   الوصف، التجارية، العالمة الصانع،  الصنع، مكان الصنع، )تاري    خ  العبوات عىل   األساسية البيانات  كانت  إذا  ما  •
 القضائية  الوالية خارج  متاحة  الشحن(

ا  رى األخ التبغ  منتجات  يغطي   أم فقط السجائر  يغطي  نظام كل   كان  إذا  ما  •
ً
 أيض

امات المهام بسائر   الوفاء يتم أن إىل المنتجات  يغطي  نظام كل   كان  إذا  ما  •  األخرى  وااللتر 

( الرئيسية  والصناديق  وكرتونة علبة   كل  بير   تجميغي  ربط  وجود  •  النقالة  والمنصات  )ماستر

 العابرة  التجارة  لحرة، ا  المناطق الجمركية، الرسوم من  المعفاة المبيعات  منافذ  للتصدير، المخصصة المنتجات تغطية •

https://untobaccocontrol.org/downloads/mop2/supplementary-information/Collection_of_information_EN.pdf
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ي  المخزنة البيانات •
 
 لهم  المرخص  للمستخدمير   متاحة  بيانات قاعدة ف

امات تفويض  تم  إذا  ما  • ي  )بما  الرئيسية االلتر 
 
( المراقبة آلية  ذلك  ف   تفويضها  تم  إذا  ما  كذلك،   األمر  كان  )وإن والمدققير 

 التبغ(  صناعة  دوائر  إىل مباشر   غتر   أو  مباشر   بشكل
 

اء التقنيي   دعم تمديد والية    WGTTكيف يمكن للخير
 

، عبارة عن والية واسعة النطاق. قد ينطوي ذلك عىل   ي والدوىلي
التصدي لقضايا نظم التتبع والتعقب، عىل الصعيدين الوطت 

ي حلول نظم التتبع والتعقب عىل أصعدة متعددة. كما يتضمن ذلك الحاجة إىل التصدي لعوائق تنف
 
يذ السياسة من  جوانب تقنية ف

ي مراعاة كال الجانبير  المذكورين بينما يضطلع الفريق العامل بمزيد من العمل  
. ينبغ  ي

أجل تيستر اعتماد الحلول عىل الصعيد الوطت 
ي بتنسيق تبادل المعلومات )

( وخارطة طريق تنفيذه. ندعم استمرار  GSPعىل المواصفات التقنية لمركز االتصال العالمي المعت 
اء تقنيير  من منظمات حكومية دولية وغتر حكومية  التعاون م ع مركز الحوسبة الدوىلي التابع لألمم المتحدة، كما نوصي بضم ختر

ي الفريق العامل. 
 
 كأعضاء ف

 


