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 مقدمة
 

واجتماع  (COP) ألطرافل FCTC مؤتمرالعالقة الدقيقة بين  هيهذا  INB ــلبالنسبة  اإلجابة عليهلم يتم الذي مهم السؤال وال

سوف تؤدي  FCTCأمانة في اآلراء هو أن نهائي توافق  فيها وجودوالمسألة الوحيدة التي يبدو . (MOP) البروتوكول لألطراف

 .بمثابة أمانة البروتوكولدورها أيضا 
 

رسمية لم غير المجموعة العمل أن  حيثتمويل، ال يهمنهما  ةواحد. املنظر فيهيجب اهناك نوعان من القضايا المترابطة  

 والمسألة الثانية هي .COP5 إلى اتتقدم توصيهذه ان   INBدورة ببساطة على حيث أنها تقترحإلى توافق في اآلراء، بعد تصل

دورات : "... على ما يلي 2.53ادة الم تنص مسودة. حدث واحدينظر اليهما كأن  MOPو  COPعلى ينبغي الذي مدى ال

الدورات العادية ( 1)بالتعاون مع  يجب ان تدعى لإلنعقاد من قبل األمانةلألطراف  من قبل منتظمة التي تعقدالاالجتماعات 

إال ، واحدة تلي األخرىإذا كان ينبغي عقد دورتين في وقت واحد أو  امفتوحالباب هذه الصياغة تترك ". لمؤتمر األطرافالتي 

 . COPبدال من ختيار دورة متتلفة من االجتماعات المنتظمة ال MOPحد من قدرة تأن  امن شأنه أن
 

 تجنب التنافس على الموارد بين البروتوكول واالتفاقية، وتجنب االعتماد على غير األطراف: التمويل
  

قد يكون إلى حد ما ، "(3) عن اآلثار المالية للبروتوكول COP4 إلى افي مذكرة المعلومات التاصة به كما الحظت األمانة

أطراف  التي تقوم بهامن المساهمات الطوعية  اتصص للبروتوكول جزءيعلى سبيل الممارسة الدولية غير عادي أن و

نذهب أبعد من  دعنا". طرفا في البروتوكول ليس أيضا  طرف، إذا كان هذا الWHO FTCمنظمة الصحة العالمية لالتفاقية ا

 عتمد ماليا على البلداني قد هذا البروتوكولأن قد يعني و. كبيرةنطوي على إشكالية يو افيست نمثل هذا الترتيب سيكو: ذلك

من أجل تقليصها بشكل غير مقبول قد يتم تنفيذ الو FCTCأن التمويل إلدارة وقد يعني أيضا . التي ليست لها مصلحة في نجاحه

 .دفع تكاليف تنفيذ البروتوكول
 

اعتمادا على  كبيرةكمشكلة إلى حد ما منتجات التبغ لغير المشروع الأن ينظر إلى االتجار  ولىفي النقطة األمن الواضح 

 فقطغطي يساري المفعول ولكن البروتوكول يكون أن لفترة طويلة، ونتيجة لذلك، فمن الممكن تماما كو. الطرفالمنطقة أو 

ؤدي إلى ي قد MOPو  COP ألغراض بيناإلنفاق تتصيص يكون من المرجح ان خالل هذه الفترة، و. FCTCأقلية من أطراف 

من لبروتوكول لتنفيذ األولي لمن التمويل الالزم ل جزء كبيريأتي معقول تماما أن من ال حيث انهل أمدها، وطي قدمشاحنات 

 (.تأخير التصديقأو )عدم التصديق على البروتوكول ب االتي اتتذت قرار FCTCأطراف 

_____________________________________________________________________________ 
ينبغي أن تفهم على أنها تعني انضم "وأوضح المستشار القانوني أنه ". بالتعاون مع"ح معنى عبارة ي، طلب من األمانة العامة توضINB4في ( 2)

. مؤتمر األطراف، أو مباشرة قبل أو بعد تلك الدوراتدورات اجتماعات األطراف بالتوازي مع دورات سوف تعقد ربما لذلك و. بطريقة منطقية
 .(299، ص INB4محاضر موجزة ل")

ليزي ج، مما أدى إلى وجود تباين بين النص االن"في وقت واحد"هذا المصطلح يعني  وافهم قدعدة مترجمين لمشروع البروتوكول يبدو ان ومع ذلك، 
 .والفرنسية واالسبانية والروسية( على األقل)و

 مفتاح التوصيات
 

 مع اجتماعات ،مستقلةال ةموازنن يكون لكل منها الأ (MOP) واجتماع األطراف (COP) مؤتمر األطرافعلى ينبغي  .1 
ITP   جميع األطراف إلىمن بدال لبروتوكول، إلى اطراف من األ ةمولمذات الصلة وأنشطة FTC؛ 

 MOPيجب أن يكون ، وCOPلمؤتمر األطراف مع تلك الصادرة عن  تنظيميةلالدورات اتتداخل ينبغي أن ال و .2 

 (2.53مادة ) COPمن خالل دورات مؤتمر غير التي  ىخرأت اوقأفي  تنظيميةورات العقد الد متفرغا لكي يتمكن من



كما و. أيضا واضح للغايةوتنفيذ العمل  FCTCإدارة  إلى نقص تمويل الذي يؤديطر الميزانية المشتركة خإن ، FCAرأي في و

بناء القدرات في عدة  كول، وتنفيذ البروتوبناء القدرات والمساعدة التقنيةيكون من المرجح أن يتطلب التنفيذ  موجزظ في نالح

وإلى أن يتم تحديد نطاق . لتعاون مع مجموعة من الشركاءادمج ، و(واإلدارة المالية والجمارك مثل الشرطة)مجاالت متتلفة 

ملتص في نفسه، كما الحظت األمانة  وفي الوقت. تقييم اآلثار المترتبة على الموارديكون من الصعب وف س، هذه االحتياجات

 الحاجز يالموارد التقنية والمالية هعدم كفاية  تكون، FCTC  (FCTC/COP/4/14)لــعن التنفيذ العالمي  COP4إلى هاتقرير

بسبب قيود ة لموارد لالتفاقيا نظيمعمليات تقييم االحتياجات وتال تتباطأ أن إنه من المهم جدا . FCTCاألكثر شيوعا لتنفيذ 

 .الميزانية
 

وطنية لتنفيذ الات مساهمالفرص  ةدازيهي أن  ينمنفصل MOPو   COPلإلحتفاظ بميزانياتميزة ذات الصلة ال تعتبرو

 .لمكافحة التبغوزارة الصحة نطاق ميزانيات ن عترج تالبروتوكول لن 
 

 اجتماع األطراف ومؤتمر األطراف
 

يجب ان تعقد و. لبروتوكوللالتنظيمية  MOPموعد دورات بمن المرونة فيما يتعلق  قليالترك ت 2.53للمادة  ةالحالي إن المسودة

عقد مرة كل يجب ان تمن النظام الداخلي،  4ادة وفقا ألحكام الم التيالمنتظمة، و COPرات مع دو "بالتعاون" هذه الجلسات

  ."حيثما كان ذلك ممكنا ومرغوبا فيه" شروطسابقة للبروتوكول شملت المسودات الاإلشارة إلى أن بجدر وي. سنتين
 

قلق بشأن بقاء تكاليف االجتماع هو ال COPمع دورات " بالتعاون" MOPراء تحديد ضرورة عقد جلسات والمفترض السبب و

مكان )  ترتيباتالتقاسم الموارد ون يمكواحدة تلي األخرى  MOPو   COPجلساتإذا تم عقد و: عند أدنى مستوى ممكن

في تكاليف سفر  اكبير اعض األطراف أيضا أن يكون هناك وفرقد يعتقد بو(. ينالقانونيالموظفين االجتماع والترجمة و

 .لمندوبينا
 

 احد هو أنههناك شيء و. COPمع دورات " بالتعاون" MOPومع ذلك، قد يكون هناك أيضا سلبيات كبيرة لعقد دورات 

تترك لهم خيارا ألسباب تتعلق بالتكاليف، فإن البلدان النامية قد ال تكون قادرة على ارسال أكثر من مندوب واحد، والتي سوف 

 أي منمن وبين أي مسئول قضايا مكافحة التبغ،  النطاق فيواسعة متتصصة  معرفةذو وزارة الصحة  منصعبا بين مسؤول 

يكون مطلعا على تفاصيل سياسات ال الذي من غير المرجح أن ومكافحة االتجار غير المشروع، التي تباشر المعنية  اتالوزار

 .التبغ والترويج له ورعايته اتإعالنحظر على الحظر التدخين أو فرض 
 

، "عاونبالت" أنإضافية  اتافتراضاألمانة العامة تضع عن اآلثار المالية للبروتوكول،  COP4 ــلومات التاصة بفي مذكرة المع

، وبالتالي ال يترتب COPمع دورة في نفس الوقت  MOPدورة في هذا السيناريو، سوف تعقد ". بالتوازي"تعني في الواقع 

في الواقع أن يمكن  MOPفإن صيغت بطريقة أخرى، وإذا ( 2)". اتوخدمات لوجستية أو دورأتفسير، تكاليف "عليه أي 

 .والموارد COPوقت  نتهكت
 
متصص في وقت  يهماأوال، إذا كانت هناك محاولة إلتمام كل. ةكلمشقد تمثل في آن واحد  MOPو   COPجلساتفكرة عقد إن 

تضطر  مثلما، اثاني.  ITPو   FCTCكل من لتنفيذ للتعامل بشكل كافكافيا وقت أن ال يكون ال المرجح يكون منوحدها،  COPلــ

عقد قد يترك  بالتوازي، هماعقديتم ندما ع( ب)أو ( أ)جنة اللاجتماعات بعض الوفود الصغيرة أن تتتار بين حضور 

 ومع ذلك، فإن مذكرة المعلومات. )في آن واحد البلدان الصغيرة تسعى جاهدة لتغطية اجتماعات متعددة MOPو   COPجلسات
COP4  منفصلة لدوراتسفر ميزانية تفترض دعمMOP )5 

 
 :على النحو التالي 2.53بتعديل المادة  FCAيوصي للتعامل مع هذه القضايا، 

 

، الدورات مباشرة قبل أو بعدلألطراف من قبل أمانة االتفاقية، إلجتماعات  تنظيميةبعد ذلك، الدورات التعقد 

 دورات اجتماع األطرافتعقد قد ال و. اجتماع األطراف خالف ذلك رما لم يقاألطراف،  اتلمؤتمر تنظيميةال

 .األطراف اتبالتوازي مع دورات مؤتمر
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