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  بروتوكول بشأن االتجار غير المشروع بمنتجات التبغ

FCTC/COP/INB-IT/5/INF.DOC./1  الدورة الخامسة

٢٠١٢ شباط/ فبراير ٢٩ ٢٠١٢نيسان/ أبريل  ٤ -آذار/ مارس  ٢٩ سويسرا، جنيف،
 قتمن جدول األعمال المؤ  ٣البند 

  
  
  

  التكاليف المقدرة لمساعدة األطراف في الفترة
  السابقة لبدء نفاذ بروتوكول القضاء على
  االتجار غير المشروع بمنتجات التبغ

  
  

  مذكرة من أمانة االتفاقية
  
  
بناًء على طلب الفريق العامل غير الرسمي المعني بوضع مسّودة البروتوكول والذي أنشـأته الـدورة الرابعـة   -١

أحـدث المعلومـات عـن التكـاليف المتوقعـة لمسـاعدة األطـراف فـي تعـرض هـذه الوثيقـة  ١(COP4)مر األطراف لمؤت
ـــــــدورة الرابعـــــــة لمـــــــؤتمر األطـــــــراف فـــــــي الوثيقـــــــة  ـــــــى ال ـــــــدمت إل الفتـــــــرة الســـــــابقة لبـــــــدء نفـــــــاذ البروتوكـــــــول والتـــــــي ُق

FCTC/COP/4/INF.DOC./1  توكــول القضــاء علــى االتجــار بشــأن اآلثــار الماليــة للتــدابير الــواردة فــي مســّودة برو
). وهذه الوثيقة ليسـت اقتراحـًا خاصـًا بالميزانيـة بـل هـي عبـارة عـن ٢٨و ٢٧غير المشروع بمنتجات التبغ (الفقرتان 

نبذة عن التكاليف المتوقعة والهدف من إعدادها هو تيسير إجراء أية مناقشة بشأن الموضـوع أثنـاء الـدورة الخامسـة 
ج األمانــة التكــاليف المقــدرة، مــع مراعــاة أيــة مــدخالت تصــل إليهــا فــي الــدورة الخامســة لهيئــة التفــاوض. وســوف تــدر 

وضمن مسّودة خطـة عمـل  ٢٠١٣-٢٠١٢لهيئة التفاوض، ضمن تقرير األداء المبدئي لخطة عمل وميزانية الفترة 
  التي ستعرض على مؤتمر األطراف الخامس. ٢٠١٥-٢٠١٤ وميزانية الثنائية

  
اصــــة باتفاقيــــة المنظمــــة اإلطاريــــة مــــن المــــرجح أن ُينتظــــر مــــن أمانــــة االتفاقيــــة تقــــديم وحســــب الخبــــرة الخ  -٢

المساعدة التقنية واالضطالع بأنشطة التوعية في األقاليم والبلدان خالل الفترة السابقة لبـدء نفـاذ البروتوكـول. وربمـا 
إلضــافة إلــى ذلــك فقــد ُيطلــب مــن تقتضــي الضــرورة تنظــيم ســت حلقــات عمليــة إقليميــة، بواقــع واحــدة لكــل إقلــيم. وبا

بلــدًا) مــن أجــل تقــديم الــدعم لكــل بلــد علــى حــدة، عنــد الطلــب، وٕاعــداد  ١٥األمانــة إرســال بعثــات ُقطريــة (إلــى نحــو 
ال يقـل عــن خمـس ورقــات تقنيـة بشــأن مختلـف جوانـب البروتوكــول لمسـاعدة األطــراف خـالل الفتــرة السـابقة لبــدء  مـا

  ا على تنفيذه.نفاذ البروتوكول وكذلك لمساعدته
  

                                                           
  . FCTC/COP4(11)القرار انظر     ١
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  وفيما يلي تقسيم التكاليف:
  

  دوالر أمريكي ٦٦٠ ٠٠٠  الحلقات العملية اإلقليمية (ست حلقات)  (أ)

ويشــمل ذلــك دعــم منــدوبي البلــدان المنخفضــة الــدخل وبلــدان الشــريحة   
الـــدنيا مـــن الـــدخل المتوســـط وفقـــًا لسياســـة دعـــم الســـفر التـــي اعتمـــدها 

سـفر مـوظفي األمانـة والخبـراء  إلـى مؤتمر األطراف الرابـع، باإلضـافة
وما يتصل بـذلك مـن تكـاليف الترجمـة الفوريـة والوثـائق واللوجسـتيات، 

  دوالر أمريكي لكل حلقة عملية ١١٠ ٠٠٠يبلغ  بما

  

  دوالر أمريكي ١٦٠ ٠٠٠  بلدًا تقريبًا) ١٥البعثات الُقطرية (عند الطلب؛   (ب)

ريـة لتقـديم المسـاعدة ويشمل ذلك، في المتوسط، خبيرين لكل بعثة ُقط  
  التقنية إلى كل بلد على حدة

  

  دوالر أمريكي ١٣٠ ٠٠٠  الورقات التي يعدها الخبراء  (ج)

مــن المحتمــل إعــداد خمــس ورقــات بشــأن مختلــف أحكــام البروتوكــول   
كــي تســتخدم علــى الصــعيد العــالمي، باللغــات الرســمية الســت لمــؤتمر 

  األطراف

  

  
تكلفة المساعدة التي سـتقدَّم خـالل الفتـرة السـابقة لبـدء نفـاذ البروتوكـول سـتبلغ وبناًء على ذلك فإن إجمالي   -٣

دوالر أمريكـــــــــــي. وهـــــــــــذا المبلـــــــــــغ أقـــــــــــل مـــــــــــن التكـــــــــــاليف المقـــــــــــدرة ســـــــــــابقًا والـــــــــــواردة فـــــــــــي الوثيقـــــــــــة  ٩٥٠ ٠٠٠
FCTC/COP/4/INF.DOC./1 دوالر أمريكي، وهو ما يعكس الهدف الـذي تسـعى إليـه  ١ ٢٠٠ ٠٠٠، والتي تبلغ

نة، أي خفض التكاليف نظـرًا للواقـع المـالي الـراهن ومـا تتطلـع إليـه األطـراف مـن زيـادة المردوديـة. وقـد تـم هـذا األما
  الخفض للتكاليف عن طريق ما يلي بوجه خاص:

بعثة (ويمكن تقديم المساعدة الفرديـة إلـى  ١٥بعثة إلى  ٢٥خفض العدد المقدر للبعثات الُقطرية من   •
  بريد اإللكتروني وغير ذلك من وسائل االتصال عن ُبعد)؛بعض األطراف عن طريق ال

خفــض العــدد المقــدر للورقــات التــي يعــدها الخبــراء وخفــض حجمهــا المتوقــع (وذلــك يمكــن أن يــتم مــن   •
  خالل تجميع المواضيع)؛

دعـم السـفر الكامـل  تطبيق سياسة السـفر الجديـدة التـي اعتمـدها مـؤتمر األطـراف الرابـع والتـي تقصـر  •
علــى أقــل البلــدان نمــوًا وتغطيــة تكــاليف تــذاكر الســفر بالطــائرة فقــط للبلــدان المنخفضــة الــدخل وبلــدان 

  الشريحة الدنيا من الدخل المتوسط.

وقد أسفرت هذه التدابير عن وفورات صافية، كما هو مبين أعاله، على الـرغم مـن ارتفـاع تكـاليف بعـض العناصـر 
  ر السفر بالطائرة والترجمة التحريرية والفورية.األخرى، مثل تذاك

  
ويمكن تحقيق وفورات أخرى في التكاليف، وخصوصًا وفورات كبيرة في تكاليف السفر، إذا اسـتعيض عـن   -٤

الحلقــات العمليــة اإلقليميــة التــي ُتعقــد وجهــًا لوجــه بوســائل اتصــال أخــرى. ومــن الممكــن عقــد االجتماعــات عــن ُبعــد 
. ويتواصــــل (webinars)يــــا المعلومــــات، بمــــا فــــي ذلــــك مــــا يســــمى الحلقــــات الدراســــية الشــــبكية باســــتخدام تكنولوج
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المشاركون في الحلقات الدراسـية الشـبكية مـع بعضـهم الـبعض فـي مـؤتمر فيـديوي يـنظَّم عـن طريـق شـبكة اإلنترنـت 
اسـطة البريـد اإللكترونـي. وعنـد ويتم على هذه الشبكة، وتـوزَّع مـواد االجتمـاع قبـل انعقـاد الحلقـة الدراسـية الشـبكية بو 

اللـــزوم يمكـــن أن ُيطلـــب مـــن المكاتـــب الُقطريـــة لمنظمـــة الصـــحة العالميـــة أن تقـــدم المســـاعدة علـــى تعزيـــز وصـــول 
المشــاركين إلــى الحلقــات الدراســية الشــبكية. ومــع ذلــك فقــد توجــد قيــود فيمــا يتعلــق بالتواصــل فيمــا بــين المشــاركين 

اعات التي ُتعقد وجهًا لوجه، بحيث إنه قـد يكـون مـن المستصـوب تنظـيم عـدد أكبـر والترجمة الفورية مقارنة باالجتم
مـن هـذه الحلقـات العمليــة علـى أن يشـارك فــي كـل منهـا عـدد أقــل مـن المشـاركين، وتجميــع المشـاركة حسـب اللغــة. 

مليـة التـي اجتماعـات) مـن عـدد الحلقـات الع ١٠ومن ثم فقد يصبح عدد االجتماعات اإللكترونية أكبـر (يصـل إلـى 
ُتعقــد وجهــًا لوجــه. وســتتألف تكلفــة هــذه االجتماعــات أساســًا مــن تكــاليف الخبــراء والترجمــة الفوريــة والوثــائق، وربمــا 
بعض اللوجستيات المحلية، في حين سـيتم تالفـي تكـاليف سـفر المشـاركين. وحسـب عـدد االجتماعـات اإللكترونيـة، 

مــن هــذه االجتماعــات  ١٠نظيميــة، ســيبلغ إجمــالي تكلفــة عقــد إذا رأت األطــراف أنهــا عمليــة، وحســب الجوانــب الت
دوالر أمريكي هي تكلفة عقد ست حلقات عملية إقليمية  ٦٦٠ ٠٠٠دوالر أمريكي مقابل  ٣٠٠ ٠٠٠يصل إلى   ما

إجمـالي دوالر أمريكي مقابـل  ٦٠٠ ٠٠٠وجهًا لوجه. ويعني ذلك أيضًا أن إجمالي تكلفة الدعم التقني ستصل إلى 
وجهًا لوجـه. وترتفـع ة اإلقليمية بالطريقة التقليدية دوالر أمريكي في حالة عقد الحلقات العملي ٩٥٠ ٠٠٠غ تكلفة يبل

دوالر أمريكــــي، بالترتيــــب، إذا  ١ ٠٧٥ ٠٠٠دوالر أمريكــــي و ٦٨٠ ٠٠٠التكــــاليف المــــذكورة أعــــاله لتصــــل إلــــى 
  .٪١٣أضيفت تكاليف دعم البرامج المستحقة للمنظمة والبالغة 

  
التكاليف اإلضافية لموظفي األمانة والتي قد تلزم فيما يتعلق بالمسـاعدة التقنيـة فـي الفتـرة السـابقة لبـدء أما   -٥

النفاذ، فهي غير مبينة أعاله، وسوف تعرض على مؤتمر األطـراف الخـامس ضـمن مسـّودة خطـة العمـل والميزانيـة 
ن، وتقـديرات تكـاليف المنظمـة للثنائيـة التاليـة. التاليتين، مع وضع النطـاق النهـائي للبروتوكـول وأحكامـه فـي الحسـبا

وبالمثــل فــإن تكلفــة البرنــامج الحاســوبي الــالزم إلنشــاء منصــة عالميــة لتبــادل المعلومــات لــم تبــين أعــاله، وذلــك فــي 
انتظار الشروط والخصائص التقنيـة لهـذا البرنـامج الحاسـوبي، والتـي سـتحدد بنـاًء علـى الـنص النهـائي للبروتوكـول. 

فــــــــــإن التقــــــــــديرات الــــــــــواردة فــــــــــي الوثيقــــــــــة المقدمــــــــــة إلــــــــــى مــــــــــؤتمر األطــــــــــراف الرابــــــــــع (الوثيقــــــــــة  ومــــــــــع ذلــــــــــك
FCTC/COP/4/INF.DOC./1 دوالر أمريكـي إذا وضـع  ٤٠٠ ٠٠٠دوالر أمريكـي (أو  ٥٠٠ ٠٠٠) والبالغة نحو

هــاء مــن صــياغة البرنـامج الحاســوبي باإلنكليزيــة فقــط) مــازال مـن الممكــن اعتبارهــا تقــديرات معقولــة فـي انتظــار االنت
  األحكام ذات الصلة من البروتوكول.

  
  
  

=     =     = 


