
 

 

 

 تحالف االتفاقية اإلطارية

 
 
 

 
 31-31مؤتمر األطراف في اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ، الدورة السادسة 

 موسكو، 4132تشرين األول/أكتوبر 
 

 (FCAطارية )موجز سياسة تحالف االتفاقية اإل

  تدابير مستدامة لتعزيز تنفيذ االتفاقية
 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مقدمة
لدرجة ( بخصوص الحد FCTCهدف اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ ) ن تحقيقإ

من انتشار تعاطي التبغ وانقاذ األرواح يتوقف على زيادة تنفيذ تدابير مختلفة لمكافحة التبغ عبر البلدان كبيرة 

معدل التنفيذ  من بالمائة 42ة ( بالرضا بنسبCOP6بشكل كبير. ال يمكن أن يشعر مؤتمر األطراف السادس )

 1جمالي لالتفاقية. اإل
 

جهودهم بشأن مكافحة التبغ تصعيد طراف في ن هناك فجوة كبيرة بين رغبة األأفي العديد من الحاالت، يبدو 

ميزانيات مكافحة التبغ في العديد من الدول إما ضئيلة للغاية أو ال  وبين قدراتهم أو مواردهم للقيام بذلك. فإن

 وجود لها. 
 

خرى في تنفيذ اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ أدارات حكومية إومشاركة زمالء من 

(FCTC مثل وزارات المالية فيما يخص فرض الضرائب على التبغ، هو ،)يشكل تحديولكن مر ضروري، أ .

اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن بمعرفة  ةيأخرى حيان ال يكون لدى الوزارات األففي كثير من األ

                                                 
معدل  كان (،WHO FCTCوفقا لتقرير األمانة العامة لالتفاقية حول التقدم العالمي في تنفيذ اتفاقية منظمة الصحة العالمية االطارية بشأن مكافحة التبغ ) 1

 (.4، صFCTC/COP/6/5)وثيقة  4105بالمائة في عام  45جمالي لالتفاقية التنفيذ اإل

 من جدول األعمال المؤقت  5-3تتعلق هذه الوثيقة بالبند 

 توصيات رئيسية
 

 ( ينبغي على مؤتمر األطراف السادسCOP6 أن يقر بكافة التوصيات المقترحة من جانب الفريق )

ملموسة تتماشى مع هذه جراءات إطراف والجهات المعنية األخرى على اتخاذ العامل ويحث األ
 التوصيات.

  أينبغي( يضا على مؤتمر األطرافCOP )نشاء منصة تنسيق بين جميع الجهات المعنية التي تقدم إ

أو يمكن أن تقدم المساعدة والموارد الالزمة لتنفيذ اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن 

من المنصة معالجة الثغرات في آليات  (. ويجب أن يكون الهدف الرئيسيFCTCمكافحة التبغ )

 المساعدة القائمة. 
  على تنفيذ  بالمساعدةينبغي أن تمتد وصاية الفريق العامل بحيث يمكنها تطوير استراتيجية خاصة

( وطرحها للمناقشة في مؤتمر FCTCبشأن مكافحة التبغ )اإلطارية اتفاقية منظمة الصحة العالمية 

يسمح بتلبية احتياجات األطراف. كما ينبغي على مؤتمر األطراف  (، بماCOP7األطراف السابع )

طار للمساعدة على تنفيذ االتفاقية في مؤتمر إ( أن يطلب من الفريق العامل اقتراح COP6السادس )

 .(COP7األطراف السابع )

 )ن مكافحة بشأاإلطارية من اتفاقية منظمة الصحة العالمية  5-2يحتاج العمل على تعزيز تنفيذ البند )أ

ألمانة ا( وUNDPأن يُطلب من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ) ( أن يستمر. يجبFCTCالتبغ )

في  ألخذها عاملة وطنية متعددة القطاعاتخيارات لتأسيس آليات تنسيق  توفيرتفاقية لالالعامة 

 .(COP7االعتبار في مؤتمر األطراف السابع )
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لى جانب عدم تبينهم لدورهم إ، أو تكون معرفتهم محدودة، والتزامات الحكومة المعنية( FCTCمكافحة التبغ )

 في مكافحة التبغ. 
 

مكافحة التبغ في العديد من الدول، ب للنهوض حافزفضل الممارسات والموارد أوتخصص الوقد تكون الخبرة الدولية 
طلب منه مثل هذا لى جانب معرفة من ي  إو مالي من المنظمات الدولية أو الشركاء الدوليين،  تقنيولكن الوصول لدعم 
 . غير مشجعن يكون مضيعا للوقت وأوهكذا يمكن واضحا  الدعم وكيف، ليس

 
نشاء فريق عامل للعمل إطراف على معالجة هذ  التحديات و(، اتفقت األCOP5األطراف الخامس ) في مؤتمر

 .(FCTCعلى وضع تدابير مستدامة لتعزيز تنفيذ اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ )

عمل )تقرير (، سيعرض الفريق العامل التقدم المحرز في الCOP6في مؤتمر األطراف السادس )

FCTC/COP/6/19.) 
 

( بتوصيات الفريق العامل ويدعم امتداد وصايته. قام الفريق العامل FCAطارية )االتفاقية اإل فيرحب تحال

بنجاح بتحديد وتحليل العقبات التي تعيق تنفيذ اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ 

(FCTC .في العديد من الدول )  وكخطوة تالية، ينبغي على الفريق العامل اقتراح خطة طريق لمعالجة هذ

 طراف للحصول على مساعدة على تنفيذ االتفاقية.احتياجات األ العقبات وتلبية
 

 رئيسية للفريق العاملاكتشافات 
خالل اجتماعيه

2
اإلطارية بشأن  الفريق العامل عوائق عديدة تبطئ من تنفيذ اتفاقية منظمة الصحة العالمية حدد، 

في سبب عدم النظر مل االفريق العأمعن سبابهم الجوهرية. على سبيل المثال، أ(، وناقش FCTCمكافحة التبغ )

مكافحة التبغ فيالدولي  التعاونازدهار 
3

مات التي تقدم ن المنظأسباب الرئيسية المعرفة هو حد األأوكان  ،

نوا غالبا على بينة باحتياجات ال يكو الثنائية ومتعددة األطراف،و الموارد، مثل وكاالت التنمية أالمساعدة التقنية 

أكثر في سبب عدم طرح الدول لطلبات محددة إلى تلك النظر الفريق العامل أمعن . ثم الصحيحةطراف األ

صحة القومية أو للتنمية. لل الوكاالت للحصول على المساعدة االنمائية، وذلك بتضمين مكافحة التبغ في خططهم

ذلك على للفريق العامل وتم توزيعه بعد االستشاريون الرئيسيون عد  أاالستبيان الذي جابات على كشفت اإل

 4خرى من العقبات.أكافة األطراف عن مجموعة 
 

القضايا الصحية  منحمكافحة التبغ في خطط التنمية وعادة ما يتم  تضمينصرح األطراف بوضوح أنه من الصعب 
تدخالت ل منح األولويةتحديد األسباب التي تجعل من الصعب  في. ثم شرع الفريق العامل األولوية الملحة األخرى

مختلف الحجج التي يمكن أن  خذ في االعتباروأ ،يمكن الوقاية منهالذي للوفاة  وهو المسبب األولمعالجة تعاطي التبغ، 
لتبغ في البلدان النامية لضمان أن يتم تضمين مكافحة التبغ بين أولويات التنمية مكافحة ا مراكز تنسيق هاتستخدم

العبء االقتصادي الحالي والمحتمل  بشأنالوطنية. من خالل هذه العملية، أصبح من الواضح أن البيانات الخاصة بالبلد 
 . لها وباء التبغ، إلى جانب اإلحصاءات الصحية والتوقعات، مفقودة وهناك حاجة ماسةل

 
وزارات الصحة نادرا ما تنجح في إشراك اإلدارات الحكومية  النظر في سبب كون الفريق العامل  أمعنوبالمثل، 

اآلثار  بشأناألخرى في مجال مكافحة التبغ. مرة أخرى، أصبح من الواضح أن هناك نقص في البيانات الخاصة بالبلد 

. ونتيجة (FCTCالصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ )اتفاقية منظمة االقتصادية المترتبة على تنفيذ 

العائد على االستثمار من تدخالت مكافحة التبغ. هذا بشأن  القيام بحساباتلذلك، فإن العديد من البلدان غير قادرة على 
بغ على محمل الجد. مكافحة التأخذ خارج وزارة الصحة على العاملين النوع من البيانات هو المفتاح إلقناع الزمالء 

وغيرها  االكتشافات، خاصة بالنسبة للبلدان النامية. هذه مفقودة أيضا نموذجية لمكافحة التبغالميزانيات ال وبالمثل، فإن
 الفريق العامل في صياغة توصياته.  أرشدت

                                                 
2
تشرين  11-42 الميزانية من حكومة استراليا والمفوضية األوروبية، اجتمع الفريق العامل مرتين، في الفترة خارج إسهاماتبفضل   

 4132نيسان/أبريل  2-4و  4131األول/أكتوبر
3
ذكر المزيد  (،WHO FCTCالتبغ ) طارية بشأن مكافحةوفقا لتقرير األمانة العامة لالتفاقية حول التقدم العالمي في تنفيذ اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإل  

 / FCTC / COP)الوثيقة ، مع انخفاض المقدار األخير قليال منذ أخر تقرير عن التقدم العالمي المساعدة المقدمة تلقيهم بدال منمن األطراف 

 (.34ص ،  6/5
 .نصف جميع األطراف عنقل أي ما ي، طرفا 24ردود على االستبيان من الوردت  4
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 التوصيات المقترحة 
مجموعة واسعة من التوصيات، بما في ذلك اقتراحات محددة حول  (COP) إلى مؤتمر األطراف قدم الفريق العامل

. ويشجع التقرير وتوفير بناء القدراتأدوات جديدة  مطالبا بتطويركيفية تحسين التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، 

مكافحة التبغ  اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأنأيضا األطراف على اتخاذ إجراءات محددة لتسريع تنفيذ 

(FCTC) . 
 

مؤتمر  ( مع جميع التوصيات المقترحة من قبل الفريق العامل. نحن نشجعFCAتفاقية اإلطارية )االيتفق تحالف 

حتى تتمكن من  العامة إقرارها من دون تغييرات وتخصيص موارد كافية لألمانةعلى  (COP6) األطراف السادس

 العديد من التوصيات التي اقترحها الفريق العامل أدناه.  وتم وصف. تهوصايتضاف إلى ستقديم جميع المهام التي 
 

 (FCTCاتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ )أدوات إضافية وبناء القدرات لدعم تنفيذ 
العامة مانة األ(، للعمل مع UNDPالشركاء الدوليين، مثل البنك الدولي وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي )تمت دعوة 

 : من أجل( لتطوير منهجيات وأدوات WHOالتفاقية ومنظمة الصحة العالمية )ل
 
 / FCTC / COPتقرير  ملحقمن  33تقييم التكاليف االقتصادية لتعاطي التبغ على الصعيد العالمي والوطني )الفقرة • 

6/19)،  
على ( FCTCالصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ ) اتفاقية منظمةتقييم تكاليف تنفيذ جميع أحكام • 

 (. 32المستوى القطري )الفقرة 
 

والمنظمات األخرى ذات  (WHO) منظمة الصحة العالميةوالتفاقية ل العامة مانةاأل تم تشجيع من حيث بناء القدرات،

بما في ذلك من خالل أساليب مبتكرة )الفقرة الموارد الوطنية والدولية،  لحشددعم األطراف لالصلة، على سبيل المثال، 

22 .) 
 

  الجهات المعنية ذات الصلةإلى تعزيز التنسيق بين  الهادفةالتدابير 
إنشاء منصة التنسيق بين جميع الجهات المعنية التي  بخصوصتوجيهات  إعطاء (COP) مؤتمر األطراف من لبط  

الستجابة تحسين ا المنصة هيجب أن يكون الغرض من هذو(. 22الموارد لمكافحة التبغ )الفقرة  تقدمتقدم أو يمكن أن 

الحتياجات المالية والتقنية لألطراف من خالل معالجة الثغرات في اآلليات القائمة للمساعدة. وأشير إلى أن هذا الهدف ل
، وأدوات وآليات االمعلومات حول عمله المعنيةالجهات بادل مختلف تيمكن تحقيقه من خالل اجتماعات منتظمة حيث ت

 (. 33المساعدة المتاحة )الفقرة 
 

وفر توجيهات بشأن وتيرة ي( منصة التنسيق هذه في دورته السادسة وCOPمؤتمر األطراف ) ينشئيجب أن 

ة. من حيث حدث االجتماعات، مثال، مرتين في السنتشارك فيها. يمكن أن تيجب أن  وأية جهات معنية ااجتماعاته
ألمم المتحدة حول االتوقيت، سيكون من المفيد بشكل خاص مواءمة هذه االجتماعات مع اجتماعات فرقة عمل 

اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة ، والتي هي مكرسة لتنفيذ (NCDs) األمراض غير المعدية

. يمكن لمنصة التنسيق أيضا عقد اجتماعات على هامش 5مرة واحدة في السنة( يوما واحدا)اجتماع ( FCTCالتبغ )

 في المستقبل.  (COP) جلسات مؤتمر األطراف
 

 اإلجراءات المقترحة لألطراف 
اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية يدعو الفريق العامل أيضا األطراف على اتخاذ إجراءات محددة لتعزيز تنفيذ 

اتفاقية منظمة الصحة إعطاء االعتبار الواجب إلدراج تنفيذ  ،مثال، ل، من خال(FCTCبشأن مكافحة التبغ )

(. ويقترح 03)الفقرة  2305في جدول أعمال التنمية بعد عام ( FCTCالعالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ )

جماعات ومنظمات المجتمع الشخصيات وال يناصرهااألطراف أخذ دورا نشطا في حمالت على التقرير أيضا أن 

                                                 
5
، والتي تتضمن، (NCDs) لألمم المتحدة بشأن منع ومكافحة األمراض غير المعدية التابعة فرقة العمل المشتركة بين الوكاالتتم تأسيس   

 4131مكافحة التبغ في عام لألمم المتحدة المخصصة التابعة ل، عمل فرقة العمل المشتركة بين الوكاالت مقصورة على تولكن ليس
 .(E / RES / 2013/12)القرار 
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)الفقرة ( FCTCاتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ )تسليط الضوء على لمناسبة، الالمدني 

02 .) 
 

(. COP6التوصيات وغيرها الواردة في تقرير الفريق العامل وملحقه في مؤتمر األطراف السادس ) بتلك قراراإليجب 

(أن يشجع األطراف COP6مؤتمر األطراف السادس ) على ينبغي بأنه ( FCAية اإلطارية )تفاقاالوصي تحالف ي

 مع التوصيات المقترحة.  تتماشيوالجهات المعنية األخرى على اتخاذ إجراءات ملموسة 
 

 العمل المستقبلي للفريق العامل 
 

اتفاقية حقق الفريق العامل تقدما جيدا في تحديد وتحليل ومعالجة بعض العقبات التي تواجهها األطراف في تنفيذ 

. يطلب الكثير ليكتملعمله ال يزال أمام ولكن  ،(FCTCمنظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ )

 إلى:  يتهوصاتمديد  (COP6مؤتمر األطراف السادس )من الفريق العامل 
 
  ،مراجعة آليات المساعدة القائمة لتقييم ما إذا كانت تلبي احتياجات األطراف• 
والجهات المعنية دراسة إمكانيات استخدام التكنولوجيا الحديثة لتعزيز تبادل المعلومات وبناء القدرات بين األطراف • 

  ذات الصلة،
 .5-2)أ(خيارات إلنشاء آليات تنسيق عاملة وطنية متعددة القطاعات لتعزيز تنفيذ المادة  توفيرو• 
 

كون تينبغي أن  هأنب( FCAوصي تحالف االتفاقية اإلطارية )يمع ذلك، كل من هذه األنشطة المقترحة مهم للغاية. 

المساعدة المالئمة إتاحة التنفيذ لضمان  وضع استراتيجية وإطار المساعدة علىمن أجل مقبلة للفريق العامل ال الوصاية

من االتفاقية  22أحكام المادة بستراتيجية االطار واإللجميع األطراف التي قد تطلبها. وينبغي أن يسترشد تطوير 

 التنفيذ. على المساعدة  حولوضع توصيات شاملة ب العاملفريق لسيسمح هذا لو)الموارد المالية(. 
 

 تنفيذالعلى  رؤية إطار المساعدة
 

تقديم المساعدة المناسبة بطريقة فعالة وغير باحتياجاتهم  أن يربطوالألطراف  على التنفيذإطار المساعدة أن يسمح يجب 
أجل وضع  . منالجهات المعنيةحدد األدوار والمسؤوليات لمختلف يبيروقراطية وفي الوقت المناسب. وينبغي أيضا أن 

 حاليا يندعم أو أدوات مفقود وأياآلليات المتاحة للمساعدة واإلطار، سيكون من الضروري فهم احتياجات األطراف 
  .أفضلفهما 

 
ومن المتاحة حاليا،  على التنفيذ الفريق العامل النظر في ما هي المساعدة ينبغي علىفي تقريره،  ى التحالف كما أوصو

. يمكن أيضا ابحيث يمكن للطرف الوصول إليهيجب اتباعها  خطوات إجرائية  وأية(، مؤسسة )مؤسسات جانب أية

تفاقية منظمة الصحة العالمية التابعة ال المنشأة حديثا 6مراكز المعرفةلمحددة القدرات المساهمات والمراجعة 

 . (FCTCاإلطارية بشأن مكافحة التبغ )
 

االحتياجات الحالية لألطراف. هذا النشاط  تلبيينبغي للفريق العامل تقييم ما إذا كانت اآلليات القائمة للمساعدة وبعدها 
 همن خالل هذ الثغراتتوقف العمل عند هذا الحد. إذا تم تحديد يولكن يجب أن ال  ،المقترحة وصايتههو أيضا جزء من 

 احتياجات جميع األطراف. امكانية تلبية لضمان ذات الصلة ت المعنية ، يجب أن يعمل الفريق العامل مع الجهاالعملية
 

ووسم مهلة ثالث سنوات العتماد وتنفيذ تشريعات لتغليف ب، تتمتع جميع األطراف 00على سبيل المثال، وفقا للمادة 

لة، وصور مؤثرة األطراف صياغة واعتماد التشريعات وتطوير رسائل فعامن منتجات التبغ. يتطلب هذا العمل لفعال 
التي ستظهر على جميع منتجات التبغ. وينبغي اختبار هذه الرسائل والصور من خالل مجموعات و، بشكل مثالي

. ذها، يمكن أن تكون هناك عقبات أمام تنفيتشريعات. ولكن حتى عندما يتم تمرير على المنتجاتالتركيز قبل وضعها 
تتطلب الوقت والخبرة القانونية، ناهيك عن الحمالت سالتي ووتبدأ معركة قانونية  دعاوىرفع صناعة التبغ تقد ف

 الرأي العام.  وتهييجفي المحكمة،  االجراءاتاإلعالمية، للدفاع عن 
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 ولكن األقل وضوحا هواألطراف القيام به. ما يحتاج  يتضح، 00وباختصار، بفضل المبادئ التوجيهية لتنفيذ المادة 

المشورة التقنية  والحصول علىالدعم القانوني لصياغة التشريعات، ك ،مكنهم الحصول على مساعدة محددةمتى وكيف ي
أثناء تنفيذ  ،التصويرية، والمساعدة القانونية للدفاع عن التشريعاتوبشأن كيفية تطوير واختبار التحذيرات النصية 

 المبادئ التوجيهية. 
 

 مكتبب أوال االتصال يحتاجوناألطراف كان وضح ما إذا ي. ينبغي أن تنفيذعلى الإطار المساعدة   وهنا يأتي دور

. وينبغي بعد ذلك لطلب المساعدةشخص آخر ب أمالتفاقية العامة لمانة باأل مأ ( بالبلدWHOمنظمة الصحة العالمية )

. ينبغي أن يضمن إليهتعليمات ومتطلبات واضحة حول كيفية الوصول ب وتزويدهماألطراف على عرض الدعم األنسب 
يمكن . محلهنوع معين من المساعدة غير متوفر حاليا، سيتم بذل جهود منسقة لوضعه في يكون اإلطار أيضا أنه عندما 

 يقترح الفريق العاملوهي المهمة التي  ،استعراض  دور التقنيات الحديثة في تعزيز تبادل المعلومات وبناء القدرات
 .في هذا السياق ،ةالممتد وصايتهكجزء من  إنجازها

 
 
 
  

 التنفيذ  على  رؤية استراتيجية المساعدة
 

التفاقية، وضع استراتيجية على المدى الطويل بحيث يتم لعامة لمانة ااأللفريق العامل، بمساعدة من لوينبغي أيضا 
تدريجيا. على سبيل المثال، اعتمدت الدورة الثامنة لمؤتمر  من أجل المساعدة على التنفيذاستيفاء جميع االحتياجات 

سنوات وإطار عمل  03خطة استراتيجية مدتها ( UNCCD)األطراف في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر 

. (UNCCD)اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر  للنهوض بتنفيذأهداف وأنشطة تسرد الوثيقة  7لتعزيز تنفيذ االتفاقية.

اتفاقية األمم المتحدة والجهات المعنية بشركاء المؤسسات والثم هناك قسم منفصل يحدد أدوار ومسؤوليات مختلف 

 زيادة الدعم لتنفيذ االتفاقية. ل ( UNCCD)لمكافحة التصحر 
 
واستخدام جميع الموارد ذات الصلة المحتملة  حشدستراتيجية االأهداف  أحدينبغي أن يكون ، 22-5)أ(شيا مع المادة اتم

تحدد التي تتوفر ألنشطة مكافحة التبغ. يمكن أيضا أن  ،العامة والخاصة ،، أو غير ذلكالتقنية وأ ،ماليةالوالقائمة 
 أهداف وجداول زمنية لتحقيقها وأن تقترح، من أجلها المساعدة حشداالستراتيجية المجاالت ذات األولوية التي ينبغي 

لمزيد من  (COP7) السابعأن يقدم الفريق العامل هذه االستراتيجية إلى مؤتمر األطراف يجب في السنوات المقبلة. 

 المناقشة والمصادقة. 
 

 5-2)أ(تعزيز تنفيذ المادة 

ك أي حدد الفريق العامل بالفعل أن آليات معينة من المساعدة مفقودة، ويقترح أن يتم تطويرها. حتى اآلن، لم تكن هنا
المادة  التزام بموجبوهو أدوات أو دعم لألطراف إلنشاء آلية وطنية فاعلة للتنسيق متعدد القطاعات لمكافحة التبغ، 

 .5-2)أ(
 

ستمر. ومع ذلك، قد يينبغي أن  5-2( على أن العمل على تعزيز تنفيذ المادة )أ(FCAيوافق تحالف االتفاقية اإلطارية )

اصالح بدال من  الفريق العامل النظر في هذه المسألة.من طلب القائمة أكثر مالءمة من أن ي  كون االستفادة من الجهود ي
لعامة مانة ااألمع  ويعملاألخرى في المساعدة على التنفيذ  الثغراتواحدة، يجب أن يحدد الفريق العامل كل  ثغرة

ووكاالت التنمية والجهات المانحة الخيرية والمجتمع المدني والشركاء  (WHO) التفاقية ومنظمة الصحة العالميةل

  اآلخرين لمعالجة هذه الثغرات. 

 
مانة األمع  تنسيقإطار  ووقع على، 8بالفعل لدعم تنفيذ هذه المادة (UNDP) وقد دعا برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

 . 10جار بالفعل في المنطقة األفريقية 5-2المادة )أ( طة لتنفيذخري وضعمشروع  وهناك. 9تفاقية في هذا الصددالعامة لال

                                                 
7
 يمكن أن تجد النص الكامل لإلطار على:  

http://www.unccd.int/Lists/SiteDocumentLibrary/10YearStrategy/Decision%203COP8%20adoption%20of%20The%20Str

ategy.pdf 
8
 (.E / 2013/61ألمين العام عن فرقة العمل المشتركة بين الوكاالت المخصصة بشأن مكافحة التبغ )تقرير ا  

http://www.unccd.int/Lists/SiteDocumentLibrary/10YearStrategy/Decision%203COP8%20adoption%20of%20The%20Strategy.pdf
http://www.unccd.int/Lists/SiteDocumentLibrary/10YearStrategy/Decision%203COP8%20adoption%20of%20The%20Strategy.pdf
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( تقديم UNDP)التفاقية وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي لعامة ل(، ينبغي لألمانة اCOP6في مؤتمر األطراف السادس )

هم توفير طلب من(، ينبغي أن ي  COP7) السابعمؤتمر األطراف . ومن أجل والنتائج حتى اآلن متقريرا عن عمله

من قبل الفريق  تنفيذهاأصال ليتم  تاقترحالتي مهمة الخيارات إلنشاء آليات تنسيق عاملة وطنية متعددة القطاعات )

ما إذا كانت هناك حاجة إلى مزيد من العمل فيما بين بعد ذلك   (COP7) السابعقرر مؤتمر األطراف يالعامل(. قد 

 األطراف. جانب الدورات من
 

  (COP)"آليات المساعدة والموارد المالية" مرة أخرى على جدول أعمال مؤتمر األطراف  وضع
 

 تعزيز وتيسير تعبئة الموارد المالية الالزمة لتنفيذ االتفاقية هي واحدة من المسؤوليات الرئيسية لمؤتمر األطرافإن 

(COP)  األول(. منذ مؤتمر األطراف 23-5)هـ()المادة (COP1 تم تقديم تقريرا ،) جميع دورات مؤتمر األطراف في

من يرد أي تقرير من هذا القبيل لم (، COP6. في مؤتمر األطراف السادس )11عن آليات المساعدة والموارد المالية

تقرير فريق العمل،  سيستعرضؤتمر األطراف م يرجع لكونهذا ومن المفترض أن  ،التفاقيةلعامة لمانة اجانب األ
 ناول أيضا آليات المساعدة. الذي يت

 
أن يتم تقديم لمحة عامة عن آليات المساعدة والموارد  (COP) أي دورة مقبلة لمؤتمر األطراففي من الضروري 

اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ المالية المتاحة لألطراف للمضي قدما في تنفيذ 

(FCTC)ينبغي أن يطلب مؤتمر ا .( ألطراف السادسCOP6 من)قدم تقريرا عن آليات تالتفاقية أن لعامة لمانة ااأل

. يمكن أيضا أن يحدد مؤتمر (COP) والموارد المالية القائمة في كل دورة من دورات مؤتمر األطراف المساعدة

 ما هي المعلومات التي ينبغي إدراجها في هذه التقارير. ( COP)األطراف 
 

 االستنتاجات 
 

األطراف صورة واضحة عن اآلليات المتاحة  ي عرض على، ينبغي أن (COP) الدورة القادمة لمؤتمر األطراففي 

 وأيها ا بشكل أساسيتنسيقي ادور التي تلعبالمؤسسات  وأيةكيف يمكن الوصول إلى هذه المساعدة، وللمساعدة، 
بين احتياجات األطراف واآلليات القائمة  الثغراتتقديم مختلف آليات المساعدة. إذا تم تحديد عن المسؤولة في الغالب 

بما فيه الكفاية لتسريع تنفيذ  ينمجهز يكونواللمساعدة، ينبغي اقتراح مشروع خطة لحشد دعم إضافي لألطراف بحيث 

 . (FCTCاتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ )
 

بين مؤتمر األطراف  للفريق العاملهذه المهام، ينبغي تنظيم اجتماعين على األقل  هتشملالذي نظرا لحجم العمل 

(. ينبغي دعوة المنظمات الحكومية الدولية وغير الحكومية COP7مؤتمر األطراف السابع )و( COP6السادس )

األساسي من ميزانية االجتماعات من خالل التمويل  ويجب تمويلالصلة للمشاركة في هذه االجتماعات.  ذويوالخبراء 

، ويجب أن يتم تحديث الميزانية وخطة (FCTCاتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ )

 ( وفقا لذلك.2302-2302و  2305-2302العمل لكال الفترتين الماليتين )

 

                                                                                                                                                     
9
 (.31)الفقرة  التعاونمزيد من المعلومات حول إطار  FCTC / COP/6/18يوفر تقرير   

10
 (.31مزيد من المعلومات حول المشروع )الفقرة  FCTC / COP/6/18يوفر تقرير   

11
 ، تقرير(COP) التفاقية أن تعد وتقدم في كل دورة من دورات مؤتمر األطرافلعامة لمانة ااألمن  FCTC / COP2 (10) رقراالطلب   

، بما في ذلك تحديث اآلليات المالية لمساعدة FCTC/COP2(10)و  FCTC / COP1 (13) القرارينلتنفيذ  المتخذةاألنشطة  حولنفيذ ت

 .التي تحتاجهااألطراف 


