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 الوثيقتين مع وتتوافق المؤقت األعمال جدول من 4-7 و 3-7 بالبند الوثيقة هذه تتعلق
FCTC/MOP/1/19  و  FCTC/MOP/1/20 

 
 التبغ منتجات في المشروعة غير المتاجرة على القضاء بروتوكول في المشاركة األطراف الجتماع األولى الدورة

 سويسرا جنيف، بمدينة 2018 أكتوبر/ األول تشرين 10 إلى 8 من الفترة في
 

 2021-2020 و 2019-2018 للفترتين العمل وخطط الميزانيات
 

 

 الرئيسية التوصيات
 

 في البروتوكول في الرئيسية األحكام تنفيذ لضمان يكفي بما طموحة العمل وخطط الميزانيات مسودة تبدو ال •
 .المناسب الوقت

 ريادة يستلزم فهو ولهذا رائب،والض والجمارك القانون بإنفاذ تتصل إدارية معاهدة هو األساس في البروتوكول •
 يقدمها التي المؤقت الدوام إسهامات على االعتماد عن عوًضا المعنية بالخبرة تعونمويت ومكرسين كبار مسؤولين

 .بالفعل المنهكون ةاألمان أفراد
 أسئلة بطرح تخاطر اإلطارية واالتفاقية المشروعة غير المتاجرة بروتوكول بين باألمانة العمل طاقم مشاركة •

 .متعمقة مناقشة تطلبي مما ،العملي وباألسلوب بالحكم تختص
 أمور كلها هي المعنية الدولية الحكومية المنظمات مع الموطدة العمل وعالقات التنفيذ وعون التمويالت جمع •

 .نفسها اإلطارية االتفاقية تتطلبه مما مختلفة مقاربة انتهاج وتتطلب حيوية
 اإلداري العون بشأن هو مما أعلى أولوية ذا أمًرا يكون أن الحرة المناطق بشأن عامل فريق لتشكيل ينبغي •

 .المنظمة الجريمة بشأن المتحدة األمم معاهدة بالفعل تغطيه الذي األمر وهو المتبادل، والقانوني
 إليه الوصول أو البروتوكول على التصديق تعزيز لزيادة ُمنحت التي األولوية بعناية يدرسوا ألن األطراف يحتاج •

 .الموجودة األطراف بين فيما الناجح التنفيذ بضمان مقارنةًً
 خالل التنفيذ حيز تدخل أن لها ينبغي والتي والتعقب التتبع بشأن 8 المادة هي الرئيسية البروتوكول أحكام أحد •

 أجل ومن الدخل ومتوسطة منخفضة للبلدان الفني العون توفير أجل من المخصص التمويل أن كما أعوام، خمسة
 .الفعلية المرتقبة الميزانيات مع يفشل قد النظام تطبيق

 
 
 

 مهًما األمر يُعد لماذا
 

 .معضلة األطراف اجتماع يواجه ،2021-2020و 2019-2018 للفترتين األطراف اجتماع لميزانية نظًرا

 

 طرفًا 181 بـ مقارنةًً المشروعة غير المتاجرة بروتوكول في مشارًكا طرفًا 48 سوى يوجد لم الوثيقة هذه كتابة وقت في فإنه ناحية، من

 . بكثير أقل األطراف اجتماع ميزانية في للمساهمة المتاحة البلدان عدد أن يعني مما اإلطارية، االتفاقية في مشارًكا
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 ليس نهلك هائل تحدً  وهو ،السجائر وتعقب لتتبع عالمي نظام وضع فقط أعوام خمسة خالل البروتوكول يستلزم أخرى، ناحية ومن

 بين للجهود ومستمًرا اموَطدًً تضافًرا يستلزم والقومي العالمي المستويين على للبروتوكول الفعال فالتنفيذ أوسع نطاق وعلى مستعصيًا،

 من – الكافية للخبرة الوصول إمكانية وإدارته هذا الجهود تضافر تشكيل يستلزم كما والشرطة، والقضاء والجمارك الضرائب سلطات

 .نشطة مشاركة األطراف ومشاركة المستشارين أجل من والتمويالت المتعاونة والترتيبات العمل طاقم تشكيل خالل

 

 ألولوية ينبغي الدورات، بين يجري الذي العمل موضوعات مجال اختيار يخص فيما( والمهم) المحدد السؤال بخالف باختصار،

 ليبدأ مناسب تكليف ولديه ومالئم كافً  عمل طاقم وجود ضمان تكون أن المشروعة غير المتاجرة بروتوكول في المشاركة األطراف

 .الطموح االضطالع هذا

 

 غير المتاجرة بروتوكولل المبدأية الميزانية على للموافقة األمر يأتي حين المدى قصيرة عباءاأل على يركزوا أال رافلألط ينبغي

 المدى طويلة البروتوكول أحكام بعض بوظيفة للمخاطرة مستعدين كانوا إذا مافي بإمعان ينظروا أن لهم ينبغي ذلك من بداًلًو ،المشروعة

 .عشوائي أو تعسفي ما حد من أقل المقدرة إسهاماتهم إلبقاء

 

 

 عامة اعتبارات
 

 في ارتفاعات عنها ينتج التبغ ضرائب في والمستمرة الكبيرة الزيادات أن مضمونها والتي – اإلطارية االتفاقية من 6 المادة تنفيذ

 الرأي أن إال التبغ، تعاطي خفض في فعالية السبل أكثر أحد كان لطالما –( للتضخم وفقًا تعديلال مع) للمستهلك لبيعل الحقيقية األسعار

 صناعات بها تحاجج التي الرئيسية الُحجة هي التبغ منتجات في المشروعة غير المتاجرة لزيادة تؤدي التبغ ضرائب زيادة بأن القائل

 التفاوض األول المقام في اإلطارية االتفاقية في مشاركةال األطراف اختارت لهذا لألرواح، المنقذة التبغ ضرائب زيادات لمنع التبغ

 .العامة للصحة معاهدة مظلة تحت المشروعة، غير المتاجرة بروتوكول لوضع

 

 أن ترى ال التي الحكومية والهيئات الوزارات اختصاص في تقع المشروعة غير المتاجرة محاربة سبل أغلب أن هو العملي التحدي

" القطاعات بين للجهود تضافر" بتحقيق المشروعة غير المتاجرة بروتوكول تنفيذ نجاح يتعلق إذن وظيفتها، مهام من التبغ وباء مكافحة

 على المعنية الدولية الحكومية المنظمات وكذلك القومي، المستوى على – المعنية والهيئات اإلدارات بين التعاون أي – مجديًا يكون

 .واإلقليمي العالمي المستويين

 

 

 األطراف ومؤتمر األطراف اجتماع بين العالقة

 

 ،األطراف واجتماع األطراف مؤتمر من كل سيتشاركها اإلطارية االتفاقية أمانة موارد من العديد أن الُمتَصَور من الراهن، الوقت في

 موظفي كبار من أربعة استخدام رقد ً تًُ 2021-2020 ميزانية مسودة أن المثال سبيل على نالحظ العمل، طاقم أفراد خاصة صفةوب

 المناصب من كل من% 30+  األمانة رئاسة وقت من% 20 أي) المشروعة غير المتاجرة بروتوكول على مؤقت بدوام ليعملوا األمانة

 في سيكون كامل بدوام يةالشرع غير المتاجرة بروتوكول على سيعملون الذين المسؤولين كبار من فرد أكثر أما ،(P5 فئة من الثالثة

 .P4 فئة من منصب في أدنى، مستوى

 

 فإذا العملية، الممارسةو اإلدارة بشأن قلق بواعث ثيري أمر لكنه التكلفة، وترشيد النفقات لكفاءة وسيلة شك بال هو العمل طاقم مشاركة

 أنهم هذا يعني هل األطراف، اجتماع عن مسؤولين هم مما أكثر األطراف مؤتمر عن األول المقام في مسؤولون المسؤولين كبار كان

موا إذا   اتضح إذا أنهم أم األطراف؟ مؤتمر الحتياجات االستجابة سيختارون المتزاحمة المطالب بين االختيار على أرغ 
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 بها كلفهم التي البنود بعض عن للتخلي سيضطرون توقعالم من للوقت استهالًكا أكثر المشروعة غير المتاجرة بروتوكول تنفيذ أن لهم

 األطراف؟ مؤتمر

 

 العامة، الصحة لمعاهدات الفعال التنفيذ أي: األمانة طاقم مع التعاقد جرى أجلها من التي والمهام المهارات أيًضا بالذكر الجدير من

 مؤتمر لموارد والمالئم الفعال التخصيص من التأكد كيفية الحسبان في يضع أن األولى دورته في األطراف  الجتماع ينبغي فإنه وعليه

 يكون األعلى المستوى من عمل طاقم مع التعاقد في لالستثمار قوية ُحجة وجدت وأنه خاصةًً األطراف، اجتماع موارد مقابل األطراف

 .القانون إنفاذ أو الجمارك أو الضرائب إدارة في وخبرة خلفية ولديه مكرًسا

 
 

 2019-2018 لفترةا عن والميزانية العمل خطة

 

 :رئيسية مجاالت خمسة إلى 2019-2018 المالية العامين فترة عن والميزانية العمل خطة تنقسم

 .البروتوكول لتنفيذ اإلعداد (1)

 .األطراف اجتماع (2)

 .وتبادلها بها  التقارير ورفع بالمعلومات اإلبالغ (3)

 .األخرى والهيئات الدولية الحكومية المنظمات من واإلقليمية الدولية الكيانات بين التنسيق (4)

 .والنشاطات الترتيبات من وغيرها الوسطى واإلدارة العليا اإلدارة (5)

 

 بين يجري الذي العمل وخاصة ،المبكرة مراحله في البروتوكول تطوير على 1 المجال تحت لتندرج تحددت التي األولويات تؤثر

 عالمية نقطة ذلك في بما والتعقب، التتبع( أ: )هي المجاالت وتلك يميزه، ما تحددت التي المجاالت من لكل ،3-1 القسم في الدورات

 الدورات بين سيجري الذي للعمل ينبغي كما متبادل، وقانوني إداري عون( ج) متبادل، دولي وتعاون عون( ب) المعلومات، لمشاركة

 :يلي ما يتناول أن الموضوعات تلك بشأن

 

 قدرتها تتصف التي البلدان وصول إمكانية ضمان مع ،منفردة والتعقب التتبع أنظمة به تلتزم مقبولة بمعايير مقترح تقديم (أً

 في والوضع والتعقب، للتتبع قومية حلول شراء عند والخبرة التمويل من المقبول للحد منخفضة أو صغيرة بأنها االستيعابية

 .البروتوكول يخص فيما سرية في المعلومات مشاركة تتطلب األحكام أيً  الحسبان

 مقبولة آلية وضع ينبغي لذا والتعقب، التتبع تنفيذ عملية في منخرطين المعنيين الدوليين المصالح أصحاب كل أن ضمان (بً

 .الغرض هذا لتحقيق

 .بنية أو هيكل أي تكرار وتجنب فعال بأسلوب بالفعل الموجودة الدولية اآلليات استخدام (جً

 

 الجريمة لمكافحة المتحدة األمم اتفاقية من متنوعة حكامأ من منقولة( المتبادل القانوني العون) لبروتوكولا من 29 المادة أن إلى نظًرا

 المشروعة، غير المتاجرة بروتوكول في المشاركة طرافاأل من العظمى للغالبية ملزمة اتفاقية بالفعل هي التيو الوطنية، عبر المنظمة

. المرحلة هذه في( ج البند على للعمل مطلوبًا أمًرا يُعد خبراء فريق أو عامل فريق كان سواءًً كامل فريق تشكيل أن الواضح من ليسف

 .(FCTC/MOP/1/14 بشأن اإلطارية االتفاقية تحالف ملخص انظر)

 

 و FCTC/MOP/1/19 الوثيقتين من 2 الملحق في مطروحةالو باألفراد األمانة عمل طاقم لتزويد المقترحة فالميزانية ذلك، على عالوة

FCTC/MOP/1/20 ً الموظفين كبار األطراف اجتماع يمول أن يُقدر: أواًلً مستويين، على ةإشكالي (الفئة UG1 و P5) ،كذلك جزئيًا 

 قضيهي لوقت سيُترَجم هذا أن المؤكد من ليس أنه كما عشوائية، تبدو%( 75 ،%20* 2 ،%8) األطراف اجتماع يغطيها التي النسبف

                   للمهمة فصلً  إجراء فضليًُ لذلك األطراف؛ اجتماع على العمل في هؤالء العمل طاقم أفراد
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 من يلزم ما ببناء لألمانة للسماح كافيًا يكون ال قد وعددها ستتحدد التي الجديدة المناصب درجة: ثانيًا .وضوًحا أكثر بأسلوب وللموظفين

 .القانون وإنفاذ الجمارك مسائل بشأن المتضافرة والعالقات الداخلية خبرةال

 

 

 2021-2020 الفترة عن والميزانية العمل خطة

 

 المعفاة والمبيعات الرئيسية المدخالت بشأن للدالئل يستند بحث لعقد خبراء فريق أو عامل فريق بإدراج اإلطارية االتفاقية تحالف يرحب

 (.د 3-1 البند ظل في وذلك الجمركية، الرسوم من

 

 مقترح على العمل طاقم أفراد كفاية بعدم يختص فيما 2019-2018 الفترة عن والميزانية العمل خطة بشأن المثارة القلق بواعث تنطبق

 .أيًضا 2020-2021

 

-1 البند ظل في المقترح التمويل وكذلك ،المتبادل والقانوني اإلداري العون على العمل :النفقات ترشيد فيها يمكن التي مجاالتال تتضمن

-2020 في أمريكي دوالر$ 360,000 إلى 2019-2018 في أمريكي دوالر$ 180,000 من) البروتوكول على للتصديق للترويج 1

 الفني العون على األولوية له يكون أن جدد أطراف الستقطاب ينبغي كان إذا فيما النظر في األطراف اجتماع يرغب قد كما ،(2021

 في أمريكي دوالر$ 255,000 من إنقاصه يُقترح والذي ،(البروتوكول إلعمال الزاوية حجر) 2-1 البند ظل في البروتوكول لتنفيذ

 .2021-2020 في أمريكي دوالر$ 150,000 إلى 2018-2019

 

 وميزانيته عمله لخطة يضيفها أن األطراف الجتماع ينبغي نشاطات
 

 المعامالت كل وعلى التبغ ومنتجات التبغ تصنيع أشكال كل على فعالة ضوابط تطبيق األطراف من البروتوكول من 12 المادة تستلزم

 فهي ،التنفيذ حيز المشروعة غير جرةالمتا بروتوكول دخول من أعوام ثالثة خالل الحرة المناطق داخل السياق هذا في تجري التي

 المادة تنص كذلك الحرة، المنطقة من إزالتها وقت في بالتبغ تتصل ال التي المنتجات من بغيرها التبغ منتجات امتزاج صراحةًً حظرت

 التبغ منتجات من لكل العابر والشحن( الترانزيت) العابر المرور بشأن والتحقق للوقاية تدابير اعتماد األطراف على ينبغي أنه 12

 أن العمل لهذا يمكن أين أو لمتى مقبول اقتراح أي الميزانية وال العمل خطة من أي تقدم لم لكن ،تدابيرال تلك وتطبيقًالتصنيع ومعدات

 .يجري

 

 تشكيل يقرر أن األطراف الجتماع ينبغي فإنه ،12 المادة بمتطلبات الوفاء خالله األطراف على يجب الذي النهائي الموعد لقصر نظًرا

 األولى الدورة نهاية بين فيما به المضطلع العمل أن يعني المهمة هذه أداء في فشل أي أن مالحظة عم الحرة، المناطق بشأن عامل فريق

 لوضع النهائي الموعد يجعل قد مما والالشيء، القليل بين ما سيكون 2020 عام في لالجتماع الثانية الدورة وبداية األطراف الجتماع

 .صوريً  أمر مجرد المذكورة الحرة المناطق ضمن عليها ومتفق فعالة عالمية ضوابط


