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ي تتوافق مع الوثيقة  5.1ترتبط هذه الوثيقة بالبند  
طة لمؤتمر األطراف والتر  من األجندة المشتر

 FCTC/MOP/2/8 
 

وعة لمنتجات التبغ،   الجلسة الثانية من اجتماع األطراف بشأن بروتوكول القضاء عىل التجارة غتر المشر
ة  ي الفتر

 2021نوفمتر    18-15ف 
 

 مساعدة: الموارد المالية وآليات ال 
وتوكول  ي تطبيق التر

 
اتيجية المساعدة ف ي إعداد استر

 
 التقدم المحرز ف

 
 

 توصيات رئيسية 
 

وتوكول. نرحب  • اتيجية آليات المساعدة وحشد الموارد المالية لدعم تطبيق التر نشتر إىل أن هذه   باستر
انية ونوصي بضمان استمرارية تلك   ي المقام األول عىل التمويل من خارج المتر 

 
اتيجية تعتمد ف االستر

ح و/أو أطراف قادرين   اتيجية من الناحية المالية، عىل سبيل المثال، من خالل صندوق استثمار مقتر االستر
ي هذه اللحظة الها 

انية ف   مة من تطور بروتوكول جديد نسبًيا. عىل توفتر تمويل من خارج المتر 

وتوكول عىل   • م، فنحن نشجع أطراف التر
َ
التعاون مع منظمات حكومية دولية أخرى له أهمية جوهرية، ومن ث

العمل مع الوكاالت الحكومية المختصة داخلًيا، مثل وزارات المالية التابعة لهم، من أجل تحديد واليات  
وتوكول والمساعدة التقنية بشكل كامل. نشجع أمانة   المنظمات الحكومية الدولية للمشاركة ي تطبيق التر
ف 

ي دعوة هذه المنظمات الحكومية الدولية للتقدم للحصول عىل وضع مراقب إىل 
االتفاقية عىل االستمرار ف 

وتوكول،  ي تطبيق التر
ي ربط األطراف بمساعدة  وكذلك  مؤتمر األطراف و/أو المساهمة ف 

القيام بدور أساسي ف 
صة من أطراف ومنظمات حكومية دولية أخرى، باإلضافة إىل منظمات غتر حكومية متخصصة أو  متخص 

 مصادر مستقلة. 

ة ذات  • م يتطلب ختر
َ
ائب، ومن ث ي المقام األول معاهدة إلنفاذ القانون وإدارة الجمارك والض 

وتوكول ف  يعتتر التر
ل. نرحب بما تم من تعزيز فريق صلة، تتعلق بشكل خاص بمساعدة البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخ

وتوكول، وندعو األطراف إىل دعم مواصلة تعزيز األمانة بفريق   ات ذات الصلة دعًما للتر أمانة االتفاقية بالختر
مكرس من كبار الموظفير  لضمان تقديم دعم رفيع المستوى لألطراف. نشجع األطراف عىل دراسة تقديم  

انية لدع اتيجية و/أو مساهمات إضافية من خارج المتر  م تمويل تعيير  موظفير  إضافيير  والتنفيذ الكامل لالستر
مير  باتفاقيات انتداب موظفير  مع أمانة االتفاقية من وكاالت ذات صلة.   من قبل األطراف الملتر 

 
 

 ما أهمية ذلك؟
 

وتوكول بالكامل وحقيقة أن العديد من األط راف من البلدان المنخفضة  عىل ضوء الحاجة العاجلة لسائر األطراف إىل تطبيق التر
لمطالبة أمانة   FCTC/MOP1(8) والمتوسطة الدخل طلبوا مساعدة مالية وتقنية لتنفيذ ذلك، تبت  مؤتمر األطراف القرار 

وتوكول تركز عىل آليات المساعدة وحشد   ي تطبيق التر
اتيجية للمساعدة ف  االتفاقية، بتوجيه من مكتب مؤتمر األطراف، بإعداد استر

ي الملحق  
اتيجية الواردة ف  حت أمانة االتفاقية االستر اتيجية، اقتر   وثيقةلل  1الموارد المالية. بناًء عىل العملية التشاورية إلعداد االستر

FCTC/MOP/2/8 :حة إىل ثالث مجاالت دعم رئيسية اتيجية المقتر  . تستند االستر

وع بمنتجات التبغ وسياقه  •  فهم مشكلة االتجار غتر المشر

وتوكو  •  ل التطبيق الكامل والمستدام للتر

 تشجيع التعاون اإلقليمي والدوىلي لدعم التطبيق  •
 

وتوكول نرحب  حة المعنية بآليات المساعدة وحشد الموارد المالية لدعم تطبيق التر اتيجية المقتر ، مع اإلشارة إىل أهمية  باالستر
وتوكول.  ي تطبيق التر

 مجاالت الدعم الرئيسية هذه ف 
 
 

http://www.fctc.org/
https://untobaccocontrol.org/downloads/mop2/main-documents/FCTC_MOP_2_8_EN.pdf
https://www.who.int/fctc/protocol/mop/FCTC_MOP1(8).pdf?ua=1
https://www.who.int/fctc/protocol/mop/FCTC_MOP1(8).pdf?ua=1
https://www.who.int/fctc/protocol/mop/FCTC_MOP1(8).pdf?ua=1
https://untobaccocontrol.org/downloads/mop2/main-documents/FCTC_MOP_2_8_EN.pdf
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اتيجية من الناحية   الماليةدعم استمرارية االستر
 

ي الوثيقة 
 
ا لما ورد ف

ً
، أفاد معظم األطراف ذوي الدخل المنخفض أنهم يواجهون تحديات مالية تتعلق  FCTC/MOP/2/8وفق

اتيجية إىل المساعدة عىل التغلب عىل هذه التحديات من خالل حشد   وتوكول. وعليه، يستند جزء من االستر بتمويل تطبيق التر
ي هذا المجال وتقديم  الموارد المالية. نشتر إىل أهم

 
وي    ج إىل حشد الموارد المالية ف حة الرامية إىل التر اتيجية المقتر ية أنشطة االستر

. أثارت بعض   كاء المحتملير  هم من الشر الدعم إىل األطراف حول طريقة التعبتر عن احتياجاتهم المالية بوضوح إىل البنوك وغتر
ة باعتبارها مف تاح الحصول عىل التمويل؛ يجب أن يوجد طلب واضح الصياغة من البلدان  الوكاالت اإلنمائية القضية األختر

 المنخفضة والمتوسطة الدخل. 
 

انية مؤتمر األطراف وخطة عمله من   وتوكول تمويل متر  ي حشد الموارد المالية الالزمة لتطبيق التر
 
من الجوانب األساسية األخرى ف

ي المق
 
اتيجية ف انية. تعتمد أنشطة االستر انية، الذي يشكل قرابة  خارج المتر  انية  70ام األول عىل التمويل من خارج المتر  % من المتر 

حة الواردة بها بشكل   ة األنشطة المقتر اتيجية من الناحية المالية ومباشر . لضمان استمرارية االستر ة العامير  المقبلير  حة لفتر المقتر
انية أمًرا جوهرًيا.  ي وقت سابق  كامل، يعتتر جمع مبلغ تمويل من خارج المتر 

 
ف ونشيد باألطراف الذين قدموا هذا التمويل ف نعتر

اتيجية   ي وقت مبكر خالل العامير  من أجل دعم نجاح االستر
 
انية ف وندعو األطراف إىل تقديم مساهمات تمويل من خارج المتر 

 وأنشطتها. 
 

 التعاون مع المنظمات الحكومية الدولية 
 

اتيجية تحت موضوع  'حشد الدعم من المنظمات الحكومية الدولية   وغتر الحكومية' مدرج باعتباره محوًرا أساسًيا من محاور االستر
ي بروتوكول القضاء عىل االتجار غتر  

وتوكول'. إن دعوة المنظمات الحكومية الدولية للمشاركة ف  'التطبيق الكامل والمستدام للتر
وتوكول، ونرحب  ي نجاح التر

 جوهرًيا ف 
ً
وع بمنتجات التبغ عامًل ح أن تضطلع بها أمانة االتفاقية.  المشر باألنشطة ذات العالقة المقتر

ي دعوة هذه المنظمات الحكومية الدولية للتقدم للحصول عىل وضع مراقب إىل مؤتمر  
نشجع أمانة االتفاقية عىل االستمرار ف 

وتوكول،  ي تطبيق التر
ي ربط األطراف بمسا وكذلك األطراف و/أو المساهمة ف 

عدة متخصصة من أطراف  القيام بدور أساسي ف 
 ومنظمات حكومية دولية أخرى، باإلضافة إىل منظمات غتر حكومية متخصصة أو مصادر مستقلة. 

 
ي  
ي هذه العملية، حسبما يتصل بالعمل الذي يتم تحت محور "تشجيع العمل متعدد القطاعات" ف 

يضطلع األطراف بدوًرا مهًما ف 
اتيجية المدرج تحت موضوع 'التطبيق الك وتوكول'. إن تحسير  األساليب المتبعة عىل نطاق الحكومة  االستر امل والمستدام للتر

ا مع الوزارات المسؤولة عن العالقات مع المنظمات الحكومية الدولية المختصة.  
ً
وتوكول يجب أن يتضمن تنسيق لتطبيق التر

لية التابعة لهم، من أجل تحديد واليات  نشجع األطراف عىل العمل مع الوكاالت الحكومية المختصة داخلًيا، مثل وزارات الما 
وتوكول والمساعدة التقنية بشكل كامل.  ي تطبيق التر

 المنظمات الحكومية الدولية للمشاركة ف 
 

اتيجية   االستر
ّ
ي التوظيف لسن

 
 االستثمار ف

 
فون عىل  ي الموظفير  الذين سينفذون و/أو يشر

ا االستثمار ف 
ً
ي أيض

اتيجية يعت  ي نجاح االستر
ح بموجب  االستثمار ف  العمل المقتر

وتوكول، وندعو األطراف إىل دعم   ات ذات الصلة دعًما للتر اتيجية. نرحب بما تم من تعزيز فريق أمانة االتفاقية بالختر االستر
ات ذات الصلة، وخصوًصا لمساعدة األطراف من البلدان المنخفضة   مواصلة تعزيز تزويد األمانة بموظفير  يمتلكون الختر

ي ذلك عىل مستوى   والمتوسطة الدخل 
ي موظفيها، بما ف 

عىل التطبيق. من شأن هذا التعزيز ألمانة االتفاقية عن طريق االستثمار ف 
اتيجية، إىل جانب ضمان تقديم دعم   ي االستر

، التمكير  من إعداد مجموعات أدوات وإحاطات وموارد أخرى مبينة ف  كبار الموظفير 
اك مع جميع أصحاب المصلحة بما يتماسر مع االتفاقية. رفيع المستوى إىل األطراف، لقيادة تطور التر   وتوكول، واالشتر

 
حة عىل عدد كبتر من األنشطة،   اتيجية المقتر وتوكول عبارة عن معاهدة واسعة النطاق ومتعددة القطاعات، وتحتوي االستر التر

اتيجية.   دةوبالتاىلي فيمكن أن تستفيد من تعزيز تزويد األمانة بكبار موظفير  لالضطالع بالقيا  ي جميع محاور االستر
م، نشجع  ف 

َ
ومن ث

انية لدعم تقديم مزيد من التمويل لتعيير  موظفير  إضافيير  وتنفيذ   ي تقديم مساهمات إضافية من خارج المتر 
األطراف عىل النظر ف 

مير  باتفاقيات انتداب موظفير  مع أمانة االتفاقية من  اتيجية بالكامل و/أو من قبل األطراف الملتر   وكاالت ذات صلة. االستر
 


