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ن  6.3ترتبط هذه الوثيقة بالبند   ي تتوافق مع الوثيقتي 
طة لمؤتمر األطراف والتر و  FCTC/MOP/2/11من األجندة المشتر

FCTC/MOP/2/INF.DOC/1 
 

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

 
ة المالية  حتان للفير انية المقير ز 2023-2022خطة العمل والمي   

 

 توصيات رئيسية
 

انية المقتر  • ن ي بخصوص خطة العمل والمت 
.  نتقدم بالشكر لألمانة عىل عملها المتفانن ن ن القادمي  ة العامي 

ن لفتر حتي 
ي كيفية معالجة الموارد المالية والفنية األساسية والمستدامة المطلوبة لضمان 

ن
ونوصي بأن ينظر األطراف ف

ي البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط. ونظًرا ألن  
ن
وتوكول، ال سيما ف % تقريًبا من  70التنفيذ الناجح للتر

انية أنشطة اجتماع األطراف   ن اكات غت  المقررة، نوصي بأن ينظر األطراف الذين لديهم  مت  ي من االشتر
تأنر

ي بروتوكول جديد نسبًيا. 
ن
ي هذه اللحظة الحاسمة للنمو ف

ن
انية ف ن ي توفت  أموال من خارج المت 

ن
 المقدرة، ف

اتيجية آلليات المساعدة وتعبئة الموارد المالية لدعم تنفيذ    MOP2إذا أقر اجتماع األطراف  • باالستر
ة  التر  ن للفتر حتي 

انية المقتر ن وري أن يقوم األطراف بتعديل خطة العمل والمت  -2022وتوكول، سيكون من الضن
ي هذه الوثيقة.    2023

 بحيث تعكس األولويات المحددة فن

، يتطلب  • ي المقام األول، وبالتالي
ائب، فن وتوكول هو بمثابة معاهدة إلنفاذ القانون وإدارة الجمارك والضن إن التر

ات ذ ات الصلة، ال سيما فيما يتعلق بتقديم المساعدة للبلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط. إننا الختر
وتوكول وندعو األطراف إل زيادة تعزيز   ات الالزمة لدعم التر ي أمانة االتفاقية بالختر

نرحب بتسليح موظفن
 لضمان تقديم الدعم عالي المستوى لألطراف. ونشجع

ن ن كبار مخلصي  ي  األمانة بموظفي 
األطراف عىل النظر فن

ن والتنفيذ الكامل   ن اإلضافيي  انية لدعم مواصلة تمويل الموظفي  ن تقديم إسهامات إضافية من خارج المت 
ن مع أمانة االتفاقية من وكاالت ذات صلة.  م باتفاقيات إعارة الموظفي  ن ي تلتر

اتيجية و/أو األطراف التر  لالستر

ن  • ي حالة انعقاد اجتماعات شخصية خالل العامي 
، إذا سمحت التدابت  الصحية بذلك بالنظر إل  فن ن القادمي 

ا عىل مؤتمر األطراف 
ً
ي أيض

انية تقدمان دعم   MOP2الجائحة المستمرة، ينبغن ن التأكد من أن خطة العمل والمت 
وتوكول  السفر لألطراف من  البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط لحضور االجتماعات المتعلقة بتر

وع بمنتجات التبغ )   (. ITPالقضاء عىل اإلتجار غت  المشر
 

 

 ما أهمية ذلك؟
 

انية وخطة عمل بروتوكول  ITPتتأصل أولويات بروتوكول  ن ي مت 
ن الجديدين فن ة العامي 

، حيث توضح هذه الوثائق أنشطة  ITPلفتر
ي مؤتمر   ITPول بروتوك 

إل   2018، سيستعرض األطراف تقارير األداء والتقدم لألعوام من MOP2وتكاليفه ومصادر تمويله. فن
ة  2021 ن للفتر انية جديدتي  ن ا  2023-2022، وسيعتمدون خطة عمل ومت 

ً
. وباإلضافة إل هذه االعتبارات، قد يقرر األطراف أيض

ي المستقبل. اعتماد صندوق استثمار الجتماع األطراف، األ 
انيات وخطط العمل فن ن  مر الذي سيكون له تبعيات هامة لتمويل المت 

 

ة  حتان للفير انية المقير ز  2023-2022خطة العمل والمي 
 

ن  انية قدرها 2023-2022فيما يتعلق بالعامي  ن ح أمانة االتفاقية مت 
% تقريًبا عن  25دوالر، وهو تزيد بنسبة   9,242,869، تقتر

ن  انية العامي  ن ، باإلضافة إل  ITP. يشمل هذا المبلغ الرواتب وتكاليف األنشطة المرتبطة بالعمل عىل بروتوكول 2021-2020مت 
امج اإللزامية البالغة نسبتها   داد( ويتم سدادها لمنظمة الصحة العالمية   13تكاليف دعم التر ي المائة )مدرجة كتكاليف استر

فن
(WHO من المتوقع أن تبلغ قيمة التمويل المتوقع .) ،اكات المقررة ي من االشتر

انية، والذي يأنر ن ي   4,999,719للمت 
دوالًرا. وهذا يعتن

ة المالية  ي للفتر
ن عىل أمانة االتفاقية زيادة التمويل المتبفر انية من   -دوالر 4,243,150 -أنه سيتعي  ن ي صورة أموال من خارج المت 

فن
 أجل االضطالع بعدد من األنشطة. 
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وتوكول  انية، عىل األقل جزئًيا، العديد من المهام األساسية لتر ن والجوانب األساسية    ITPمن المقرر أن يغطي التمويل من خارج المت 
ي حالة عدم تعبئة هذا التمويل. وعىل هذا األساس، سيكون من المفيد ألمانة  ITPلتنفيذ بروتوكول 

ن
، مما يجعلها معرضة للخطر ف

انية المتاحة حالًيا والثغرات التمويلية  االتفاقية تقديم المز  ن امات التمويل من خارج المت  ن يد من التفاصيل لألطراف حول ماهية التر
انية من   ن ي تقديم أموال من خارج المت 

ن
ا أن ينظر األطراف من البلدان ذات الدخل العالي ف

ً
ي ال تزال قائمة. سيكون من المفيد أيض

التر
وتوكو  ي بروتوكول جديد نسبًيا ويحتاج الكثت  من األطراف من  ITPل أجل ضمان التنفيذ الناجح لتر

ن
. إنها لحظة حاسمة للنمو ف

البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط إل مساعدة فنية من أجل سن اللوائح التنظيمية ذات الصلة. إن توفت  مثل هذه  
انية أنشطة اجتماع األطراف هو بمثابة منفعة صافية  ن وتوكول. المساعدة من خالل مت  ي التر

ن
 لجميع األطراف ف

 

وتوكول  ز من أجل الير ز موظفي  ي تعيي 
ز
 االستثمار ف

 
ي بروتوكول  

ي موظفن
ن
وتوكول واستدامته    ITPيعد االستثمار ف ي تكفل التنفيذ الناجح للتر

بأمانة االتفاقية أحد العنارص األساسية التر
ن وتمويل انيات المعتمدة  عىل المدى الطويل. ويعد تزويد أمانة االتفاقية بالموظفي  ن ها بشكل كاٍف من أجل تنفيذ خطة العمل والمت 

اكات   ي أمانة االتفاقية من خالل االشتر
ورًيا من أجل هذا االستثمار، كما أن تمويل موظفن من اجتماع األطراف، واإلبالغ عنها، رصن

حيب.  انية هو إجراء جدير بالتر ن ي المت 
ن
 المقررة ف

 
وتوكول هو بمثابة معاهدة إلنف ات ذات الصلة،  إن التر ، يتطلب الختر ي المقام األول، وبالتالي

ن
ائب، ف اذ القانون وإدارة الجمارك والضن

ن   ال سيما فيما يتعلق بتقديم المساعدة الفنية للبلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط. ونود أن نعرب عن تقديرنا وترحيبنا بتعيي 
ي هذا المجال، ونشجع األطراف عىل ا 

ن
ن ف انية لدعم مواصلة تمويل  األمانة لموظفي  ن ي تقديم إسهامات إضافية من خارج المت 

ن
لنظر ف

وتوكول  ن لتر ي الموظفي 
ن
ا لألطراف دعم االستثمار ف

ً
اتيجية. يمكن أيض ن والتنفيذ الكامل لالستر ن اإلضافيي  من خالل    ITPالموظفي 

ن مع أمانة االتفاقية من وكاالت ذات صلة.  ام باتفاقيات إعارة الموظفي  ن  االلتر
 

حة ال اتيجية التنفيذ المقير  مواءمة مع اسير
 

ي اجتماع األطراف  
ة    MOP2سيكون ألحد القرارات المحتملة فن ن للفتر انية المقررتي  ن عدد من التبعيات الهامة لخطة العمل والمت 

ي إطار البند  2022-2023
اتيجية آليات المساعدة وا   5.1. فن دىع األطراف إل اعتماد استر

ُ
لموارد المالية  من األجندة المقررة، ست

ي الملحق 
وع بمنتجات التبغ، عىل النحو الوارد فن من الوثيقة    1لدعم تنفيذ بروتوكول القضاء عىل اإلتجار غت  المشر

FCTC/MOP/2/8   :حة عىل ثالثة مجاالت دعم اتيجية المقتر  كوثيقة قابلة للتعديل يتم استعراضها حسب االقتضاء. تركز االستر
وعة؛  .1  مساعدة األطراف عىل فهم مشكلة وسياق تجارة التبغ غت  المشر
وتوكول من قَبل األطراف؛ و  .2  تعزيز التنفيذ الكامل والمستدام للتر
وتوكول من قَبل األطراف. تشجيع التعاون اإلقليمي والدولي لدعم   .3  تنفيذ التر

 
وتوكول. وبناًء عىل   ن أمانة االتفاقية من قيادة تقديم الدعم لألطراف من أجل تنفيذ التر

ّ
ت، ستمك

َ
مد
ُ
اتيجية، إذا اعت إن هذه االستر

اتيجية. و  ي االستر
امات الموضحة فن ن انياته حيال الوفاء بااللتر ن بالتالي يوص بأن  ذلك، ستبلغ عن خطط عمل اجتماع األطراف ومت 

ة   ن للفتر حتي 
انية المقتر ن ي هذه الوثيقة.   2023-2022يقوم األطراف بتعديل خطة العمل والمت 

 بحيث تعكس األولويات المحددة فن
 

ا بتوفت  الموارد  
ً
حة سيكون مرهون اتيجية المقتر ي االستر

امات المنصوص عليها فن ن ا أن يالحظ األطراف أن الوفاء بااللتر
ً
ومن المهم أيض

وع المقرر بالسغي بنشاط للحصول عىل  ال ي المشر
انية. إننا نؤيد طلب أمانة االتفاقية الوارد فن ن الزمة مثل األموال من خارج المت 

ي تقديم أموال من خارج  
، ونشجع األطراف عىل النظر فن ن ن الدوليي  هم من المانحي  انية من األطراف وغت  ن إسهامات من خارج المت 

اتيجية انية لدعم االستر ن حة.  المت   المقتر
 

 دعم السفر لألطراف من البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط
 

، إذا سمحت التدابت  الصحية بذلك بالنظر إل الجائحة المستمرة،   ن ن القادمي  ي حالة انعقاد اجتماعات شخصية خالل العامي 
فن

ي أن يكفل اجتما FCAيتمسك تحالف االتفاقية اإلطارية ) 
ع األطراف تخصيص الموارد لتمويل مشاركة  ( بالرأي القائل بأنه ينبغن

ن من البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط. تواجه هذه البلدان نسب أعىل من المتوسط من استهالك التبغ غت    المندوبي 
 بالبلدان ذات الدخل المرتفع،  

ً
وع مقارنة تتحمل العبء األكتر من الوفيات الناجمة عن تعاطي التبغ. وتعد مشاركتها  كما 1المشر

وتوكول  ي االجتماعات المتعلقة بتر
ة فن ي مكافحة اإلتجار   ITPومناقشتها المستنت 

وتوكول وإحراز التقدم فن ورية من أجل العمل بالتر رصن
ي جميع السياقات. 

وع فن  غت  المشر
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