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املوارد املالية وآليات املساعدة

اجللسة الثالثة ملؤمتر األطراف اخلاص
باالتفاقية اإلطارية ملكافحة التبغ التابعة ملنظمة الصحة العاملية

 – نوفمبر، دربان جنوب أفريقيا22  إلى17 في الفترة من

توصية

صحة العاملـية أن عة ملنظـمة اـل بغ التاـب حة الـت ية اإلطـارية ملكاـف ثة ملؤمتراألطراف اخلاص باالتفاـق سة الثاـل على اجلـل
تقرر:

بغ في تلك حة الـت زيز دمج مكاـف ية إلى تـع رامج دعم التنـم ية ذوي ـب دعوة األطراف في البلدان الناـم
البرامج وإدراك العالقات بني استهالك التبغ والفقر والتنمية،

ية إلى البـحث صادياتهم مبرحلة انتقاـل ذين متر اقـت دعوة األطراف في البلدان النامـية واألطرف اـل
عن متويل ملكافحة التبغ كجزء من تطبيقاتهم لدعم التنمية،

تخصيص ما يكفي لتمويل أمانة االتفاقية لتمكينها من مساعدة كافة األطراف في البلدان النامية
واألطراف الـتي متر اقتـصادياتها مبرحلة انتقالـية على عـمل تقييمات باملتطلبات والـوصول للـدعم

املالي والتقني لتنفيذ االتفاقية،
ـية لهذا ـوازنة من إسهامات تطوـع ـير ما يفوق اـمل ـية لتوـف تكرار دعوة األطراف في البلدان الناـم

الغرض،
مطالـبة األطراف في البلدان النامـية بلـفت نـظر أمـانة االتفاقـية سنوياً إلى املوارد املتوفرة لديـهم

صادياتها مبرحلة تي متر اقـت ية واألطراف اـل ني إلى األطراف بالدول الناـم دعم املالي والـف دمي اـل لتـق
انتقالية للمساعدة في تنفيذ االتفاقية، و

ما يتعلق باملوارد يذ قرارات مؤمتر األطراف فـي بة تنـف ية جغرافياً ملراـق أسيس جلـنة صغيرة ومتثيـل ـت
ية وآليات املـساعدة على أساس مـستمر. يـجب تفـويض اللجـنة ملراقـبة مدى التقدم في توفـير املاـل

وصيات إلى كالً من مل الـت ية، ولـع يذ االتفاـق ني املالي ومدى تأثيره على تنـف دعم الـف ني واـل دعم الـف اـل
دعم الـفني واملالي ية الترتيبات لتـحريك اـل مؤمتر األطراف وجمـعية اـلصحة العاـملية لزيادة مدى فعاـل
ني مبا في ذلك دعم املالي والـف ية في حتـريك ـمصادر اـل انة االتفاـق ية، وأيضاً دعم أـم يذ االتفاـق لتنـف

التعاون مع مبادرة التحرر من التبغ التابعة ملنظمة الصحة العاملية.

خلفية

ا يقرب من أربع أصبحت االتفاقـية اإلطـارية ملكافـحة التـبغ التابـعة ملنظـمة الـصحة العاملـية اآلن قـيد التنفـيذ مل
ية اإلطارية ملكاـفحة الـتبغ تقدماً هائًال في مكاـفحة التبغ على كًال من اـملستويني سنوات. ومع ذلك، أحرزت االتفاـق

ت مواـجـهة التحديات خالل تنفـيـذها. ا أن تَقَدُّم أـمـانة االتفاـقـية يـشـير إلى "املوارد املاـلـية املحلي والدولي ومت مب
 من مؤمتر األطراف) FCTC/COP2(10 و)FCTC/COP1(13 – وآليات اـملساعدة تنفيذ القرارات رقم

قة رقم تي متر FCTC/COP/3/12"  وُتدَوِّن الوثـي بالـنسبة لألطراف في الـعديد من البلدان الناـمية والبلدان اـل
ية صادياتها مبرحلة انتقاـل ية ال تزال مشكلة خطيرة. ،اقـت ما أن القدرة الفـن ية ـك يبني مدى االفتقار في املوارد املاـل

مـؤشر التقدم أن تقـارير األطراف حول التنفـيذ "تُعَبِّر عن متطلبات الـدعم الـتي تفوق إلى حد بعـيد قيـمة املوارد
).11 املخصصـة" ونشأ نتيجة لذلك فجوة كبيرة تؤثر على تنفيذ االتفاقية (فقرة

يعترف ـكـافة األطراف في االتفاـقـية اإلـطـارية ملكاـفـحة الـتـبغ في متـهـيد االتفاـقـية بأن مكاـفـحة الـتـبغ على كل
املستويات وبخاصة في البلدان النامية والبلدان التي متر اقـتصادياتها مبرحلة انتقالية، حتتاج إلى ما يكفي من



وفي جلسته األولى والثانية، جند اعتراف مؤمتر األطراف باالحتياجات اـخلاصة لألطراف املوارد املالية والتقنية.
ر قرارات ر اقتـصادياتها مبرحلة انتقالـية، حـيث وضع املؤمت في البلدان النامـية واألطراف في البلدان الـتي مت

دعم. ية وآليات اـل ير املوارد املاـل امة حول توـف يذ تلك ـه ية أخرى، مت إحراز مجرد تقدم محدود في تنـف كن من ناـح ـل
ـزيد من االنتباه املكرس واإلجراءات لضمان تَوَــصُّل األطراف في البلدان القرارات. ـاسة لبذل ـم هناك حــاجة ـم

ـوبة برة والقدرة املطـل ـية إلى املوارد واخل ـصادياتها مبرحلة انتقاـل ر اقـت النامــية واألطراف في البلدان الــتي مت
لتمكينهم من التفيذ الفعال لالتفاقية اإلطارية ملكافحة التبغ.

 (التعاون في املجاالت العلمية والفنية والقانونية وتوفير املوارد املالية واخلبرات ذات الصلة)26  و22 املواد

، يوافق األطراف في االتفاقية اإلطارية ملكافحة التبغ على "التعاون مباشرة أو من خالل1 – 22 ومبوجب املادة
ية املخـتصة لتقوية قدراـتهم بغرض الوفاء باالتزامات الناجتة عن هذه االتفاقية، مع األخذ باالعتبار الهيئات الدوـل

ة". سيعزز مثل متطلبات األطراف في البلدان النامية واألطراف في البلدان التي متر اقتصادياتها مبرحلة انتقالـي
ستراتيجيات واخلــطط برات الفـنـية والعلـمـية والقانوـنـية لـتـأسيس وتـقـوية اال هذا التعاون من ـنـقل التقـنـية واخل

 والبرامج املحلية ملكافحة التبغ.

، يعترف األطراف بالدور الهام الذي تقوم به املوارد املالـية في حتـقـيق هدف االتفاقـية.1 – 26 وـمبـوجب املادة
يوافق األطراف على أنه "ملساعدة األطراف على الوفاء بالتزاماتهم مبوجب االتفاقية، فإنه يجب حتريك واستغالل
كـافة املوارد املوجودة واملحتملة سواءً ـكـانت ماـلـية أو فنـية أو غـيـرها وكًال من املوارد الـعـامة واـخلـاصة املـتـاحة
ألنـشطة مكاـفحة التبغ لتحـقيق الفائدة لكافة األطراف ـخاصة في البلدان الناـمية والبلدان اـلتي متر اقـتصادياتها

ة" (مادة ـي ضي الضرورة، استخدام القنوات ).5 - 26 مبرحلة انتقاـل زيز، حـسب ما تقـت وافق األطراف على "تـع ـي
بغ الشاملة رامج مكاـفحة الـت وية ـب ية وتـق ير التـمويل الالزم لتنـم ية ومتعددة اجلـوانب لتوـف ية والفرـع ية واإلقليـم الثناـئ
ة" (مادة متعددة القطاعات واخلاصة باألطراف في البلدان النامية والبلدان التي متر اقتصادياتها مبرحلة انتقالـي

ية واإلقليـمية ذات اـلصلة يوافقون على "تشـجيع3 - 26 )، ـكما أن األطراف املُمَثَّـلني في املنظمات احلكوـمية الدوـل
تلك الكيانات لتوفـير الـدعم املالي لألطراف في البلدان النامـية والبلدان الـتي متر اقتـصادياتها مبرحلة انتقالـية

م" (مادة ).4 - 26 بغرض مساعدتهم على الوفاء بالتزاماتـه

 أمانة االتفاقية لتقدمي املشورة لألطراف في البلدان النامية والبلدان التي متر اقتصادياتها5 – 26 تُفَوِّض املادة
ويض مؤمتر األطراف ملراجـعة هم، وأيضاً تـف يذ التزاماـت سهيل تنـف احة لـت ويل املـت ية حول موارد التـم مبرحلة انتقاـل
ـوصيل ـبـني ـية للـت ـدعم وحتــديد مدى ضرورة تـعـزيز أو تكملة اآلليات احلاـل اـملـصادر املوجودة واملحتملة وآليات اـل

ر اقتـصادياتها مبرحلة انتقالـية. حتتاج املوارد املالـية اإلضافـية واألطراف في البلدان النامـية والبلدان الـتي مت
ية واخلبرات الفنية والعلمية والقانونية جنباً إلى2 – 22 املادة  من مؤمتر األطراف إلى تعزيز وـتسهيل ـنقل التقـن

.26 جنب مع الدعم املالي اُملؤَمَّن حسب املادة

)FCTC/COP1(13 القرار

 (املوارد املالية وآليات الدعم)، جند أن اجللسة األولى ملؤمتر األطراف قد) FCTC/COP1(13وفي قرارها
اعترفت "باحلاجة املاسة من كافة األطراف املتعاقدة إلى تنفيذ االتفاقية حتى أقصى حد لهـا" وكذلك "احلاجة

لدعمهم في األطراف في البلدان النامية والبلدان التي متر اقتصادياتها مبرحلة انتقالية املاسة ملساعدة
، ومن ضمن ما ورد باجللسة األولى ملؤمتر األطراف:)1(تنفيذهـا"



اـملوارد املالية وآليات الدعم (منظمة الصحة العاملية، مؤمتر األطراف اخلاص باالتفاقية اإلطارية ملكافحة التبغ والتابعة ملنظمة الصحة العاملية ،)1(
).)) FCTC/COP1(13اجللسة األولى، قرار

ـية إلى ـعـمل ر اقـتـصادياتها مبرحلة انتقاـل ـتي مت ـية والبلدان اـل دعوة األطراف في البلدان الناـم
تقييمات باملتطلبات وتوصيل احتياجاتهم ذات األولوية إلى شركاء التطوير،

ني دعم الـف ير اـل ية، إلى توـف هم مبـوجب االتفاـق ية "ووفقاً اللتزاماـت دعوة األطراف في البلدان الناـم
واملالي لألطراف في البلدان النامية والبلدان التي متر اقتصادياتها مبرحلة انتقالية لهذا الغرض

ة"، من خالل القنوات الثنائية أواإلقليمية أوالدولية أو غير احلكومـي
حث شركاء التطوير في البلدان النامية واملؤسسات املالية الدولية واملنظمات الدولية وغيرها على

ر "ـتـوصيل املوارد، بناءً على مطالب معـيـنة، باألطراف في البلدان الناـمـية والبلدان اـلـتي مت
امل يذ الـك تم التنـف ية، حـيث أنه بدون ذلك لن ـي يذ االتفاـق ية بغرض تنـف صادياتها مبرحلة انتقاـل اقـت

لالتفاقية، و
:ية بـ بة أمـانة االتفاـق وفر من مطاـل بالتطـوير والتحـديث املـستمر لقاعدة البيانات حول ما هو مـت

وارد"، التـمـويل و"جعله متاحاً لألطراف ـملـساعدتهم في تعـيـني ـمـصادر التـمـويل وغـيـرها من اـمل
وـمساعدة األطراف في البلدان النامية والبلدان التي متر اقتصادياتها مبرحلة انتقالية على ـعمل
ـني واملالي، و"استقبال اقتراحات للمـشـاريع من ـدعم الـف ـوصل لـل تقييمات باملتطلبات وكذلك الـت
ر اقـتــصادياتها مبرحلة انتقاـلــية وـمتــرير تلك األطراف في البلدان الناـمــية والبلدان اـلــتي مت
االقتراحات إلى ـمــصادر التـمــويل املحتملة، و"البدء بحملة رفع اـلــوعي ـضــمن شركاء التنـمــية
املحتملة لتحريك الدعم املالي والفني لألطراف في البلدان النامية والبلدان التي متر اقتصادياتها

ة". مبرحلة انتقالية ملساعدتهم في تنفيذ االتفاقـي

)FCTC/COP1(10 القرار

ر األطراف)  ،FCTC/COP2(10وفي ـقـرارها د أن اجلـلـسة الثاـنـية ملؤمت (املوارد املاـلـية وآليات اـلـدعم)، جن
:)2(تشير إلى

دعم لـعمل تقييمات للمتطلبات وتـطوير اقتراحاـتهم البرامـجية واملشروـعية احتياج ـبعض األطراف لـل
بغرض البحث عن الدعم املالي من كافة مصادر التمويل املتاحة،

نه من تج ـع دعم املالي وما يـن ثل هذا اـل وصل ـمل تي يواجهـها األطراف في الـت صاعب اـل ها للـم إدراـك
تأثير واقع على قدرتهم بالوفاء بالتزاماتهم،

اعترافــها باحلــاجة التخاذ إجراء فوري لتوفــير الــدعم الالزم لألطراف لضمان التــوفر املــستدام
واملتوقع للتمويل، و

ـعة ملنظــمة ـبغ التاـب ـني مبادرة التحرر من الـت إدراكــها باحلــاجة إلى التظــافر واإلمتام والتعاون ـب
ـــصحة العاـملـــية WHO [اـل  TFIـــيه في القرار ] وأـمـــانة االتفاـقـــية (ـكـــما هو متعارف عـل

FCTC/COP1(10 (:تتعهد أمانة االتفاقية ) (تأسيس أمانة دائمة لالتفاقية)، والتي أقرت بأن
صحة العاملـية ذات رها من إدارات منظـمة اـل بغ وغـي سيق مع مبادرة التحرر من الـت بالتعاون والتـن

الصلة حول تنفيذ االتفاقية بقصد ضمان الشفافية والكفاءة وتوفيرالتكلفة وجتنب االزدواجية.)
كما أنها قررت فقرات من بينها:

رهم من وازنة من األطراف وغـي ية بـعمل الـبحث الفعال عن إسهامات تفوق اـمل انة االتفاـق بة أـم مطاـل
ا في ذلك املنظمات احلكوـمـية وبـخـاصة ما هو بغرض ـمـساعدة األطراف اـملـتبرعني الدولـيـني، مب
ية من أجل احلـصول ية واملشروـع مل تقييمات باملتطلبات وتـطوير االقتراحات البرامـج املحتاـجني لـع

 على الدعم املالي من كافة مصادر التمويل املتاحة،



اـملوارد املالية وآليات الدعم (منظمة الصحة العاملية، مؤمتر األطراف اخلاص باالتفاقية اإلطارية ملكافحة التبغ والتابعة ملنظمة الصحة العاملية ،)2(
 )FCTC/COP2(10اجللسة األولى، قرار

دعوة املـدير العام ملنظـمة الـصحة العاملـية لـدعم أمـانة االتفاقـية في مـساعدة األطراف املحتاجـني
صادر افة ـم دعم املالي من ـك ية من أجل احلـصول على اـل ية واملشروـع هم البرامـج وير اقتراحاـت لتـط
ية ـقيد انتباه ما يحـتمل من انة االتفاـق احة، مبا في ذلك وضع هذا اجلـانب من ـعمل أـم التـمويل املـت
سهامات هؤالء املـتبرعني جتاه املـتبرعني وذلك أثناء إجراء مفاوضات التمـويل والتشجـيع الفعال إل

هذا العمل،
وازنة وبـخاصة ألجل الغرض املحدد رعة على توـفير إسهامات تطوـعية تفوق اـمل "حث األطراف املتـب

ان]". في [الفقرتان السابقـت

)، جند)decision FCTC/COP2(11 (في امليزانية التي مت إقرارها في مؤمتر األطراف في جلسته الثانية
ر األطراف قد ـخــصص ر400000 أن مؤمت ــتي مت ــية والبلدان اـل ــدعم لألطراف في البلدان الناـم  دوالر ـك

يم املتطلبات ية (فمثالً، تقـي ما يتعلق ـمبصادر التـمويل للـمساعدة في تنـفيذ االتفاـق ية فـي اقـتصادياتها مبرحلة انتقاـل
ساعدتهم في ذين سيتم ـم ية عشرة اـل ويل) وحتـديد هدف باألطراف الثماـن دمي االقتراحات للتـم وير وتـق ودعم التـط

2008 – 2009.

أهمية التقدم في أمانة االتفاقية

طالبت اجللسة الثانية ملؤمتر األطراف أـمانة االتفاقية "بإعداد وتقدمي تقرير تنفيذي حول األنشطة اُملتَّخذة لتنفيذ
 في كل جلسة يعقدها مؤمتر األطراف، مبا في ذلك)FCTC/COP2(10 و) FCTC/COP1(13القرارات

 –مت تقدمي التقرير األول "املوارد املالية وآليات الدعم حتديث لآلليات املالية بغرض دعم األطراف ذوي احلاجـة".
ر األطـراف" و(وثـبــــقة رقم)FCTC/COP2(10و) FCTC/COP1(13 تنـفــــيذ القرارات  من مؤمت

FCTC/COP/3/12ليتم النظر بها من قبل اجللسة الثالثة ملؤمتر األطراف ) (COP - 3.(
 
يشير التقرير إلى التقدم الذي مت إحرازه في تنفيذ قرارات اجللسة األولى والثانية ملؤمتر األطراف حول املوارد

مت تطوير قاعدة بيانات حول املصادر املوجودة واملحتملة وآليات الدعم لتنفيذ االتفاقية، املالية وآليات الدعم.
واألدوات لدعم تعيني املؤسسات التي متثل مصادر الدعم املحتملة وأيضاً املساعدة في التقييم السريع للفجوات

.COP – 3  في املوارد واالحتياجات الناجتة، حيث سيتم تقدمي كل ذلك في اجللسة الثالثة ملؤمتر األطراف
عملت ورش العمل اإلقليمية والفرعية واالجتماعات الثنائية على توفير فرص لتبادل املعلومات واخلبرات وأيضاً

مت انعقاد مباحثات مبدئية مع ما هو محتمل من املتبرعني لرفع وعي احلاجة إلى الدعم. حتديد االحتياجات.

باإلضافة إلى أن التقرير يوضح أنه ال زال هناك املزيد من العمل للقيام به، مع مالحظة أن:
ية لم يقوموا ديد من األطراف في البلدان الناـمية والبلدان اـلتي متر اقـتصادياتها مبرحلة انتقاـل الـع

ـدعم (فقرة ـير اـل ـنة لتوـف ـمل تقييمات للمتطلبات لتحــديد فجوات املوارد واألهداف املعـي ـعد بـع )8 ـب
ية قد أسهم في ـبطئ استكمال احتياجات الـعمل "بـحيث أن هناك شعور بأن االفتقار للقدرة الفـن

)،17 التقييـمي" (فقرة
العديد من األطراف في البلدان النامية والبلدان التي متر اقتصادياتها مبرحلة انتقالية "قد حددوا

ة" (فقرة االفتقار في التمويل واملقدرة الفنية غير الكافية على أنها حتديات كبرى في تنفيذ االتفاقـي
8،(
ر األطراف الذي يـحث األطراف على توفـير إسهامات تطوعـية تفوق املـوازنة بالنـسبة للعـمل مؤمت

ية ية واملشروـع يم للمتطلبات وتـطوير االقتراحات البرامـج مل تقـي على ـمستوى الدولة، مبا في ذلك ـع
د" (فقرة ية لـكنه لم ـيستغل ـبـع ديه احتمال لتـحسني التقدم في تنـفيذ االتفاـق دعم املالي، ـل من اجل اـل

21،(
يظــهر حتلــيل تقــارير تنفــيذ األطراف أن هناك أمثلة جيدة على أن األطراف يَُقدِّمون ويــستقبلون

الدعم لتنفيذ االتفاقية، لكنهم لم يظهروا بعد لتوضيح روح ومجال االتفاقية بشكل كاف فيما يتعلق
غ" (فقرة )، و26 بالدعم املتبادل واجلهد العاملي املشترك ملحاربة وباء التـب

ر األطراف غـير "ال زالت العـديد من اـملـصادر وآليات اـلـدعم املحددة في االتفاـقـية وقرارات مؤمت
ا في ذلك توفـير الـدعم الفـني الثنائي وتكـامل تنفـيذ االتفاقـية لتـصبح ر" مب مـستغلة إلى حد كبـي



ـية األخرى استراتيجيات للتنـمـية اـملـستدامة وأيضاً استغالل متـثـيل األطراف في املنظمات الدوـل
 ).27 واملؤسسات املالية والتنموية بغرض تشجيع توفير الدعم للبلدان قليلة املوارد (فقرة

احلاجة للتظافر واإلمتام والتعاون بني أمانة االتفاقية ومبادرة التحرر من التبغ التابعة ملنظمة الصحة العاملية

بغ التاـبعة ومع مالـحظة مدى احلـاجة لوجود ية ومبادرة التحرر من الـت انة االتفاـق للتـظافر واإلمتام والتعاون ـبني أـم
صحة العاملـية ية ملؤمتر األطراف قد دعتملنظـمة اـل سة الثاـن عة ملنظـمة ، إال أن اجلـل بغ التاـب مبادرة التحرر من الـت

عن أنشطـتها املُتَّخَذة ـبوجه خاص حول تنفيذ اجلـلسة الثالثة ملؤمتر األطراف اـلصحة العاـملية إلى تـقدمي تـقرير في
"جند أن تقـرير مبادرة التحرر من التـبغ التابـعة ملنظـمة الـصحة العاملـية حول االتفاقـية اإلطـارية ملكافـحة التـبغ.

ية (قرار عة ملنظـمة الـصحة العاـمل بغ التاـب يذ االتفاقـية اإلطـارية ملكافـحة الـت وجه خاص حول تنـف أنشطتـها املُتَّخَذة ـب
FCTC/COP2(10((ـقة رقم ـبلFCTC/COP/3/13"  (وثـي ـوجز مجاًال من األنشــطة املُتَّخَذَة من ـق )، ـي

حث واإلشراف دريب والـب صحة العاملـية مبا في ذلك بناء القدرات والـت عة ملنظـمة اـل بغ التاـب مبادرة التحرر من الـت
وعي العام. بغ واملراقـبة ورفع اـل احة من خالل مبادرة التحرر من الـت مَة املـت رير الضوء على املوارد الَقيـِّ قي التـق يـل

التاـبـعة ملنـظـمة اـلـصحة العاـملـية وأيضاً اـحلـاجة إلى حتــريك تلك املوارد بفعاـلـية للـمـساعدة في تنـفـيذ االتفاـقـية
اإلطارية ملكافحة التبغ.

)" (وثيقة رقم)FCTC/COP2(11  (قرار2007 – 2006 وبالنسبة "لتقريرها لآلداء حول خطة عمل وموازنة
FCTC/COP/3/18جند أن أمانة االتفاقية حتَُدِّد أحد الدروس الرئيسية املستفادة من قبل األمانة في ،(

من املهم استمرار البحث عن التظافر واإلمتام بني عمل أمانة االتفاقية ومبادرة  بأنه:2007 – 2006 الفترة
التحرر من التبغ وغيرها من البرامج ذات الصلة مبنظمة الصحة العاملية على الصعيدين املحلي والعاملي، وذلك
لضمان التخطيط الفعال واستخدام اخلبرة واملوارد وأيضاً لتوفير دعم منسق وفعال إلى احلكومات في تنفيذ

  ).19 االتفاقية اإلطارية (فقرة

يـعـتبر حتالف االتفاـقـية اإلـطـارية بأن هناك ـيـوافق حتالف االتفاـقـية اإلـطـارية على هذا اـلـرصد ألـمـانة االتفاقـية.
احتياج واضح لضمان وجود أنـشـطة ثاـبـتة ومتـمـاسكة لـتـسهيل تنـفـيذ االتفاـقـية اإلـطـارية ملكاـفـحة الـتـبغ واـلـتي

ية ـككل. ية املوارد املـتاحة ـملساعدة األطراف على تنـفيذ االتفاـق ية اإلـطارية أن ـتستخدم بفعاـل يالحظ حتالف االتفاـق
بغ متروك ملؤمتر األطراف. حة الـت ارية ملكاـف ية اإلـط يذ االتفاـق ما ـتنص املادة ـمسؤولية اإلشراف على تنـف  –23 وـك

"يتعـهد مؤمتر األطراف بالعـمل وحتت املراجـعة املنتظـمة على تنفـيذ االتفاقـية والقيام باإلجراءات الضـرورية :5
ال". زمة لتـعـزيز تنفـيـذها الفـع لذا يـعـتبر حتالف االتفاـقـية اإلـطـارية أن مزيداً من تنـمـية العالقات ـبـني أـمـانة الال

االتفاقية ومبادرة التحرر من التبغ التابعة ملنظمة الصحة العاملية نحو التنفيذ الفعال لالتفاقية، سوف يستفيد من
ما يتعلق باألنـشطة وـتطبيق املوارد مـشاركة أكبر ملؤمتر األطراف وأيضاً اـملزيد من إرشادات مؤمتر األطراف فـي

 الضرورية لضمان التنفيذ الفعال.

احلاجة ملزيد من العمل

صادياتها تي متر اقـت وصل األمـثل لألطراف في البلدان النامـية والبلدان اـل ومن أجل التحرك لألمام وضمان الـت
حة ارية ملكاـف ية اإلـط يذ الفعال لالتفاـق هم من التنـف وبة لتمكيـن ية إلى املوارد واخلبرات والقدرات املطـل مبرحلة انتقاـل

التبغ، يعتبر حتالف االتفاقية اإلطارية أن اجللسة الثالثة ملؤمتر األطراف عليها:
،ية قر والتنـم بغ والـف يز العالقات ـبني استهالك الـت ية من أصحاب متـي دعوة األطراف بالبلدان الناـم

رامج ودعوة األطراف في البلدان بغ في هذه الـب زيز دمج مكاـفحة الـت وية إلى تـع دعم التنـم رامج اـل ـب
ية إلى الـبحث عن ـمتويل ملكاـفحة الـتبغ كجزء الناـمية والبلدان اـلتي متر اقـتصادياتها مبرحلة انتقاـل

دعم التنموي. سبة لـل طبيقاتهم بالـن غ" ضـمن استراتيجيات وخـطط من ـت ـب ية "دمج مكافـحة الـت أهـم
ية ية حول املوارد املاـل ستني األولى والثاـن ها في كًال من قرارات اجلـل تنمـوية أشـمل مت التعرف علـي

عندما وصفت تلك القرارات هذا بأنه "هدف يتراوح من متوسط إلى طويل األـجل"،  وآليات الدعم.
دعت احلاجة إلى وجود إجراء عملي نحو الدمج على سبيل السرعة إن كان سيتم إدراك الهدف،

تخصيص ما يكفي لتمويل أمانة االتفاقية لتمكينها من مساعدة كافة األطراف في البلدان النامية
واألطراف الـتي متر اقتـصادياتها مبرحلة انتقالـية على عـمل تقييمات باملتطلبات والـوصول للـدعم

ية ملؤمتر األطراف من املالي والتـقني لتنفيذ االتفاقية.  دوالر لهذا400000 ما قدـمته اجلـلسة الثاـن



سبة لعدد كاف من األطراف. ية بالـن ير كاف للقيام به بفعاـل مل هو مبلغ ـغ رها اـملؤقت الـع وفي تقرـي
 املقدمة إلى اجللسة الثالثة ملؤمتر األطراف،2009 – 2008 عن اآلداء بالنسبة ملوازنة وخطة عمل

مل في ـخطة ـعمل صغيرة ـنسبياً لهذا الـع ية إلى أن اـملوازنة اـل انة االتفاـق 2009 – 2008 تـشير أـم
)،15 هي عائق، حيث أنه قد ال يتم تغطية كافة األـطراف" (فقرة

ساعدة ية تفوق املـوازنة بغرض ـم ير إسهامات تطوـع تكرار دعوة األطراف في البلدان النامـية لتوـف
ر اقتـصادياتها مبرحلة انتقالـية على ـعـمل تقييمات األطراف في البلدان النامـية والبلدان الـتي مت

من املخيب لآلمال هو عدم قيام طرف واحد بالعمل باملتطلبات وأيضاً التوصل للدعم املالي والفني.
وفقاً ملا طلبه مؤمتر األطراف من حيث توفير مثل تلك اإلسهامات التطوعية التي تفوق املوازنة،

مطالـبة األطراف في البلدان النامـية بلـفت نـظر أمـانة االتفاقـية سنوياً إلى املوارد املتوفرة لديـهم
صادياتها مبرحلة تي متر اقـت ية واألطراف اـل ني إلى األطراف بالدول الناـم دعم املالي والـف دمي اـل لتـق

ية للـمساعدة في تنفيذ االتفاقية، جتدر اـحلاجة ـملثل هذه املعلومات لتمـكني أـمانة االتفاقية من انتقاـل
ـية من األطراف في البلدان الناـمـية ـها من ـحـيث ـتـسلم االقتراحات املشرـع ـيذ الفعال ملهاـم التنـف
والبلدان التي متر اقتصادياتها مبرحلة انتقالية ومن ثم توجيهها إلى مصادر التمويل املحتملة كما
ر ر األطراف في قراره حول املوارد املاـلــية وآليات اـلــدعم في اجلـلــسة األولى ملؤمت طلب مؤمت

األطراف،
ما يتعلق باملوارد يذ قرارات مؤمتر األطراف فـي بة تنـف ية جغرافياً ملراـق أسيس جلـنة صغيرة ومتثيـل ـت

ية وآليات املـساعدة على أساس مـستمر. يـجب تفـويض اللجـنة ملراقـبة مدى التقدم في توفـير املاـل
وصيات إلى كالً من مل الـت ية، ولـع يذ االتفاـق ني املالي ومدى تأثيره على تنـف دعم الـف ني واـل دعم الـف اـل
دعم الـفني واملالي ية الترتيبات لتـحريك اـل مؤمتر األطراف وجمـعية اـلصحة العاـملية لزيادة مدى فعاـل
ني مبا في ذلك دعم املالي والـف ية في حتـريك ـمصادر اـل انة االتفاـق ية، وأيضاً دعم أـم يذ االتفاـق لتنـف

 التعاون مع مبادرة التحرر من التبغ التابعة ملنظمة الصحة العاملية.


