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 من جدول األعمال المؤقت 5-7و 5-6و 4-6تتعلق ھذه الوثیقة بالبنود 
 

 منظمة الصحة العالمیة اإلطاریة بشأن مكافحة التبغ اتفاقیةالدورة السابعة لمؤتمر األطراف المشاركین في 
 ، نیودلھي2016نوفمبر عام  7-12

 
 اإلطاریة ("التحالف") االتفاقیةملخص سیاسة تحالف 

 اإلطاریة") االتفاقیةاإلطاریة لمكافحة التبغ (" االتفاقیةتعبئة الموارد بغیة تنفیذ 
 التوصیات الرئیسیة

") على االتفاق على استراتیجیات الدورة السابعةیحث التحالف الدورة السابعة لمؤتمر األطراف ("
عن تعبئة موارد إضافیة جوھریة لمكافحة التبغ على المستوى القُطري. ویتعین على األطراف تسفر 

 اتخاذ اإلجراءات األربعة التالیة:
بناًء مراجعة االحتیاجات التنفیذیة الحالیة لألطراف، وتحدید األولویات األساسیة لتعبئة الموارد  .1

 .على قرارات مستنیرة
 بمرور الوقت. تلبیتھالالحتیاجات التنفیذیة لألطراف، ودوریة الاالتفاق على آلیة للمراجعة  .2
، بالتنسیق مع األطراف المعنیة األخرى، بتوضیح االحتیاجات االتفاقیةتكلیف سكرتاریة  .3

 التنفیذیة لألطراف للجھات المانحة، بطریقة استراتیجیة ومنھجیة.
م المحرز في تعبئة الموارد طلب عرض تقریر على الدورة الثامنة لمؤتمر األطراف حول التقد .4

 لمكافحة التبغ، على المستویین المحلي والدولي.
 

 ما أھمیة ذلك؟
اإلطاریة، عادة ما تتسبّب عدم كفایة الموارد أو الخبرة  االتفاقیةمتى تواجدت اإلرادة السیاسیة لتنفیذ 

على استراتیجیات تعبئة  الفنیة في تأخیر أو تقویض إحراز أي تقدم في العمل. وینبغي أن یكون االتفاق
الموارد اإلضافیة الجوھریة لمكافحة التبغ أولیویة بالنسبة للدورة السابعة. وكما یبرز من العدید من 

 1.اإلطاریة االتفاقیةتقاریر الدورة السابعة، فإن عدم كفایة الموارد لم یزل یعیق تقدم العمل على تنفیذ 
ذات العالمیة  االلتزاماتوتلك المسألة غیر مقبولة وغیر مستدامة على حدّ سواء إذا ما رغبنا في تلبیة 

 مكافحة التبغ.الصلة ب
، تمثل فرصة لدفع 5-7و 5-6و 4-6وھناك عدة بنود في جدول أعمال الدورة السابعة، تحدیداً المواد 

توى القُطري. ویھدف ملخص السیاسة ھذا إلى إبراز العمل على تعبئة الموارد لتنفیذ المعاھدة على المس
 الموضوع الھام المتمثل في تعبئة الموارد، ویقدم بعض االقتراحات الملموسة لھذا العمل.

 
 اإلطاریة االتفاقیةالموارد وتنفیذ 

ً اقتصادیة باھظة، تتراوح بین فقدان  العمل یسفر استخدام التبغ عن تكبد الحكومات والمجتمعات تكالیفا
. بشكل متواصل دائرة الفقر ستمرارالیؤدي  والدخل واألعباء على األنظمة الصحیة، فضالً عن أنھ

ووفق أحدث إصدار ألطلس التبغ، فإن إجمالي النفقات االقتصادیة العالمیة ذات الصلة باستھالك التبغ 
ً 1تكاد تتجاوز واحد ( لموارد المخصصة لمكافحة وینبغي أن تتناسب ا 2.) تریلیون دوالر أمیركي سنویا

 التبغ مع تلك التكالیف.

                                                 
 .تفاقیة اإلطاریة على المستوى القُطرينظرة عامة على المراجع الرئیسیة حول االفتقار إلى الموارد الالزمة لتنفیذ اال) 2(یقدم الملحق  1
 .www.tobaccoatlast.org: متاح على. مؤسسة الرئة العالمیة. اإلصدار الخامس. أطلس التبغ 2
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ولألسف، في الكثیر من البلدان، ھناك وظیفة واحدة بدوام كامل أو بنصف دوام ُمكّرسة لمكافحة التبغ 
 3.على المستوى الوطني، بدالً من وجود فریق من الموظفین كبیر بما یكفي لالضطالع بالعمل الالزم

لوباء التبغ كما ینبغي، ومن ثم خفض األعباء للتصدي  ھلعالمیة إلى أنوتشیر تقدیرات منظمة الصحة ا
 ً  في مقابل 4،االقتصادیة ذات الصلة، تحتاج الحكومات إلى تخصیص مئات اآللف من الدوالرات سنویا

 5.في العدید من البلدان من الدوالرات عشرات اآلالفالمقدر بالحالي  مستوى اإلنفاق
الدولیة بصفة أساسیة في دعم جھود مكافحة التبغ الوطنیة والمساھمة في استدامتھا. ویتمثل دور الموارد 

ومن األھمیة بمكان أن تعمد كل بلد إلى تعبئة واستبقاء قدر كاِف من الموارد المحلیة لمكافحة التبغ. 
ً في ھذا الصدد. ففي اوتلعب الضرائب المفروضة على التبغ دوراً ھ  ، وكجزء من برنامج2015ما

 العمل في أدیس أبابا، أقّر زعماء العالم فرض ضرائب على التبغ لیس كإجراء صحي جید في حدّ ذاتھ
 6.جھود التنمیةمحتملة لاستراتیجیة فعالة لتعبئة الموارد المحلیة ووسیلة تمویل ك، ولكن أیضاً فحسب

 
 اإلجراءات الموصى بھا للدورة السابعة
وینبغي  7.داإلجراءات األربعة التالیة فیما یتعلق بتعبئة الموار یوصي التحالف الدورة السابعة باتخاذ

التدابیر المستدامة لتعزیز تنفیذ حول اعتماد قرار یحدد ھذه اإلجراءات األربعة كجزء من المناقشات 
 ).المؤقت ل األعمالوفي جد 4-6رقم اإلطاریة لمنظمة الصحة العالمیة (البند  االتفاقیة

السابعة أن تقوم بمراجعة احتیاجات التنفیذ القائمة لدى األطراف  ةعلى الدور كخطوة أولى، ینبغي .1
. على سبیل المثال، قد یرغب مؤتمر األطراف أن یحدد كأولویات قائمة وتحدید األولویات الرئیسیة

 یرمن التقر 10االحتیاجات األكثر تواتراً خالل بعثات تقییم االحتیاجات (الواردة في الفقرة 
FCTC/COP&/7/19 أو البناء على المعلومات التي تم جمعھا من قبل الفریق العامل على التدابیر (

 ).FCTC/COP/7/18من التقریر  11والفقرة  10(الفقرة  االتفاقیةالمستدامة لتعزیز تنفیذ 
وتوضح ھذه المالحظات أن األطراف سوف تُفید من المساعدة على تنفیذ عدد من األحكام اإلطاریة، ال 

احتیاجات تلبیة ). ومن شأن 6) والتدابیر السعریة والضریبیة (المادة 5سیما االلتزامات العامة (المادة 
 االتفاقیةتنفیذ ل دھمن الج لمضاعفةیمثل فرصة لأن  االتفاقیةالتنفیذ في إطار ھذین البندین من بنود 

اإلطاریة بعدة طرق. فمع وجود التنسیق الفعّأل بین القطاعات المتعددة لمكافحة التبغ وحمایة سیاسات 
مكافحة التبغ من تدخل صناعة التبغ یمكن تسریع التنفیذ على مختلف تدابیر مكافحة التبغ. وسوف تسفر 

عن زیادة إیرادات الحكومات، والتي یمكن  زیادة الضرائب على التبغ عن فوائد صحیة فضالً 
 تخصیصھا لدعم المزید من أعمال مكافحة التبغ.

دید ومراجعة احتیاجات التنفیذ لدى األطراف حتل ةاألطراف عملیة رسمییجب أن یضع مؤتمر . 2
االتفاق على قائمة مبدئیة ألولویات التنفیذ، سیكون من  ة. بینما یتعین على الدورة السابعدوريبشكل 

المھم أن تعمد دورات مؤتمر األطراف في المستقبل على تحدید ومراجعة تلك االحتیاجات بانتظام. 
من التقریر  30ویجب أن تكون ھذه العملیة شاملة وسلیمة وشفافة. وثمة توصیة متضمنة في الفقرة 

FCTC/COP/7/18مانة مؤتمر األطراف بانتظام بشأن احتیاجات األطراف واإلجراءات ، بأن تبلغ األ
الالزمة لتلبیة ھذه االحتیاجات بشكل منتظم، بما یوفر الفرصة إلجراء مثل ھذه العملیة بالشكل المناسب.

                                                 
. 2015عن البالد من البیانات التي تم جمعھا من تقریر منظمة الصحة العالمیة حول وباء التبغ العالمي،  المعلومات المتضمنة في النبذات 3

 /http://www.who.int/tobacco/surveillance/policy/country_profile/en: انظر
متاح . كم یكلف ھذا؟ جنیف، منظمة الصحة العالمیة: تصعید اإلجراءات ضد األمراض غیر الساریة. 2011نظمة الصحة العالمیة م 4

 ng.pdfhttp://whqlibdoc.who.int/publications/2011/9789241502313_e: على
. 2015المعلومات المتضمنة في النبذات عن البالد من البیانات التي تم جمعھا من تقریر منظمة الصحة العالمیة حول وباء التبغ العالمي،  5

 illance/policy/country_profile/en/http://www.who.int/tobacco/surve: انظر
  http://undocs.org/A/RES/69/313: 32، انظر الفقرة 2015جدول أعمال أدیس أبابا للمؤتمر الدولي الثالث حول التمویل للتنمیة،  6
 .الصلة، والتقاریر، وأھم الفقرات المشار إلیھا في وثیقة التحالف ھذهنظرة عامة على بنود جدول األعمال ذي ) 1(یقدم الملحق  7

http://www.who.int/tobacco/surveillance/policy/country_profile/en/
http://whqlibdoc.who.int/publications/2011/9789241502313_eng.pdf
http://www.who.int/tobacco/surveillance/policy/country_profile/en/
http://undocs.org/A/RES/69/313
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وكجزء من العملیة الرسمیة، یجب أن یُعرض على كل دورة لمؤتمر األطراف تحلیل لتقاریر التنفیذ 

لمعلومات ذات الصلةـ على أن یركز ھذا التحلیل على تحدید وتصنیف وتجمیع احتیاجات وغیره من ا
وحدھا، بالتنسیق مع العملیات  االتفاقیةالتنفیذ لدى األطراف. ویمكن تنفیذ ھذه المھمة من قبل أمانة 

اإلطاریة  االتفاقیةاألخرى المكلفة بھا دورة مؤتمر األطراف؛ مثل اآللیة المقترحة الستعراض تنفیذ 
 الخاصة بالتحالف، أو باالشتراك مع أطراف معنیة أخرى؛ مثل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي.

اإلطاریة في تقریر الدورة السابعة حول ترتیبات  االتفاقیةوالمستحسن إنشاء آلیة استعراض تنفیذ 
لدعم مناقشات مؤتمر ). ولدى ھذه اآللیة امكانات قویة FCTC/COP/715اإلبالغ اإلطاریة (الوثیقة 

األطراف بشأن احتیاجات التنفیذ لدى األطراف بطریقة أكثر منھجیة وفعالیة. على سبیل المثال، یمكن 
أن تساعد في تحدید احتیاجات األطراف للمساعدة، حیث أنھا تقترح مھام من بینھا مراجعة تقاریر التنفیذ 

 مساعدة المحددة.احتیاجات ال والتواصل مع مؤتمر األطراف حول الفردیة
 
، بالتنسیق مع االتفاقیةوفي الوقت ذاتھ، سیكون من المھم أن تطلب الدورة السابعة من أمانة  .3

توضیح احتیاجات األطراف  –مثل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  -الجھات المعنیة األخرى ذات الصلة 
، فإنھ FCTC/COP/7/18من تقریر  41. كما ورد في الفقرة للجھات المانحة بفعالیة وبشكل منھجي

اإلطاریة، یجب أن یكون ھناك جھد منسق لرفع أھمیة مكافحة  االتفاقیةلجذب االستثمارات في تنفیذ 
 التبغ بین الجھات الممّولة والمانحة.

ممكنة لتوضیح احتیاجات األطراف للجھات المانحة قد تتمثل في عقد اجتماع تتعدد الفرص إحدى ھذه ال
، بدعوة من األمانة. ویقترح تقریر الدورة 2017فیھ األطراف المعنیة، وذلك في جنیف في مطلع عام 

) أن من شأن إقامة حوار حول FCTC/COP/7/26ھو جھود األمانة لجمع التبرعات (والسابعة 
عقد اجتماع بدعوة من األمانة تحضره البعثات الدائمة لألطراف المعنیة، قد یوفر فرصة التمویل، أو 

 ومیزانیتھا. تفاقیةلتوضیح احتیاجات التمویل لال
لن یكفي. فینبغي اغتنام  االتفاقیةومع ذلك، فإن عقد مثل ھذا االجتماع فقط لتوضیح احتیاجات المیزانیة 

اإلطاریة بطریقة واضحة ومنھجیة. وعالوة  االتفاقیةف لتنفیذ تلك الفرصة لتوضیح احتیاجات األطرا
على ذلك، ینبغي أن یُدعى إلى ذلك االجتماع كل من الوكاالت اإلنمائیة الثنائیة والمتعددة األطراف 

 اإلطاریة. االتفاقیةوالمنظمات األخرى التي یمكن أن توفر الموارد والمساعدة التقنیة لتنفیذ 
 
السابعة عرض تقریر على الدورة الثامنة حول التقدم المحرز في تعبئة  دورةال یجب أن تطلب .4

. من حیث الموارد المحلیة، یجوز أن یتضمن الموارد لمكافحة التبغ، على المستویین المحلي والدولي
التقریر أفضل الممارسات واالستراتیجیات، مثل تخصیص عائدات ضرائب التبغ أو الخطوات التي 

 اإلطاریة. االتفاقیةبتنفیذ مرتبطة أي تكالیف  تحمیل صناعة التبغ لزامومات إلاتخذتھا الحك
یمكن للجزء الخاص بالموارد الدولیة أن یصف لیس فقط الموارد الدولیة المحددة لمكافحة التبغ، ولكن 

 ً اإلنمائي التقدم المحرز في دمج مكافحة التبغ في برامج التنمیة؛ بما في ذلك أي زیادة في التمویل  أیضا
 8.اإلطاریة، وكذلك االستراتیجیات المبتكرة الممكنة للوصول إلى الموارد الدولیة االتفاقیةلتنفیذ 

  

                                                 
 ،فیالسكیزوجیرمان  ،سیامونیرمالیا  سي، كیھ دیبراو فیفیانا، مونوز. المبتكر التمویل إمكانات: الموارد المالیة لتنفیذ تدابیر مكافحة التبغ 8

: على متاح. 2013 دیسمبر 15. جنیفساوث،  مركز. یو وفیسنتي  
https://idl-bnc.idrc.ca/dspace/bitstream/10625/52431/1/IDL-52431.pdf 

http://www.fctc.org/
https://idl-bnc.idrc.ca/dspace/bitstream/10625/52431/1/IDL-52431.pdf
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 االتفاقیةفقرات من تقاریر الدورة السابعة فیما یتعلق بتعبئة الموارد من أجل تنفیذ  -) 1الملحق (
 اإلطاریة على المستوى القُطري

من جدول  1-6البند 
 األعمال:

التقاریر حول الترتیبات 
 االتفاقیةبموجب 

اإلطاریة لمنظمة 
 الصحة العالمیة

FCTC/COP/7/15 
 

اتفق فریق الخبراء بقوة على أن ھناك حاجة إلى آلیة  :16الفقرة 
اإلطاریة لمنظمة الصحة العالمیة  االتفاقیةالستعراض التنفیذ بموجب 

تیسیر ، وأن ھذه اآللیة قد تسفر كذلك عن االتفاقیةبھدف تحسین تنفیذ 
. كما توصلت المجموعة إلى استنتاج توفیر الدعم المركز لألطراف

واضح بأن آلیة استعراض التنفیذ المقترحة یجب أن تلبي المبادئ/المعاییر 
األساسیة التالیة: یجب أن تكون بنّاءة وداعمة لألطراف، ولیست آلیة 

جب أن تكون شفافة وموضوعیة، وفعّالة من لالنتقاد أو التوبیخ؛ كما ی
 حیث التكلفة.

مزید من ال: یجوز للجنة أن تشارك في 5: الخطوة 9، الفقرة 1الملحق 
الحوار البنّاء مع األطراف لتحدید وسائل أخرى من الدعم، بما في ذلك 

اإلطاریة لمنظمة  االتفاقیةاستكشاف خیارات الموارد ضمن تنفیذھا 
 الصحة العالمیة.

من جدول  4-6البند 
 األعمال:

التدابیر المستدامة 
 االتفاقیةلتعزیز تنفیذ 

اإلطاریة لمنظمة 
 الصحة العالمیة

FCTC/COP/7/18 
 

االستفادة من تقاریر التنفیذ وبعثات تقییم االحتیاجات، وتنظیم  :30الفقرة 
المعلومات الناتجة من أجل تقدیم تقاریر منتظمة إلى مؤتمر األطراف 
 بشأن التحدیات الرئیسیة، والثغرات، واالحتیاجات التي تم تحدیدھا، فضالً 

 )االتفاقیةعن أنشطة مساعدة المتابعة. (أمانة 
في الدورة لدراستھا عمل مفصلة لتنفیذ المساعدة وضع خطة  :31الفقرة 

الثامنة. وینبغي أن تأخذ ھذه الخطة في االعتبار التوجھ االستراتیجي الذي 
یقدمھ الفریق العامل والمستند إلى الدروس المستفادة في السنوات اإلحدى 
ً بشأن طرائق  عشرة الماضیة من المعاھدة. وسوف تقدم األمانة اقتراحا

للدورة السابعة لمؤتمر األطراف. (أمانة  ھذه طة عملوضع مثل خ
 )االتفاقیة
: وضع استراتیجیة شاملة لتعبئة الموارد، بما في ذلك مبادرات 41الفقرة 

في االعتبار جدول أعمال آخذاً ، االتفاقیةجمع التبرعات من قِبل أمانة 
 التفاقیةاللتنمیة المستدامة، مع التركیز على حالة االستثمار لتنفیذ  2030

بشكل  االتفاقیةاإلطاریة لمنظمة الصحة العالمیة، والعمل على توضیح 
، واألطراف، وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، االتفاقیةأكبر. (أمانة 

 وغیرھم من شركاء األمم المتحدة ذوي الصلة).
من جدول  5-6البند 

 األعمال:
الموارد وآلیات 

 المالیة المساعدة
FCTC/COP/7/17 

 

كانت لبعثات تقییم االحتیاجات فائدة كبیرة في تحدید التحدیات  :10الفقرة 
اإلطاریة لمنظمة الصحة  االتفاقیةواحتیاجات البالد لتنفیذ  األكثر تواتراً 

العالمیة. كما قدّموا فرصة جیدة لزیادة الوعي بین القادة السیاسیین 
مع  االتفاقیةتنفیذ  وصناع القرار، من أجل تعبئة الموارد الداخلیة وتنسیق

. فھم یوفرون معلومات مفیدة عن ویةوالتنمالصحیة الخطط الوطنیة 
على سبیل  المكان حیث یجب تركیز الجھود لتقدیم المساعدة الكافیة.

المثال، فإن تطویر التشریعات، وإنشاء آلیة وطنیة للتنسیق متعددة 
طة عمل القطاعات، والمساعدة في سیاسات زیادة الضرائب أو وضع خ

وطنیة، كلھا كانت بین االحتیاجات الرئیسیة المحددة. انظر الجدول أدناه 
 الذي یشتمل على االحتیاجات التي یتم تحدیدھا بشكل أكثر تواتراً.

االحتیاجات الخمسة التي تم تحدیدھا خالل بعثات تقییم االحتیاجات 
)2009-2015:( 



5 
 

ً  32مراجعة أو وضع تشریعات جدیدة ( •  )طرفا
ً  28أو تعزیز آلیة تنسیق وطنیة متعددة القطاعات ( إنشاء •  )طرفا
ً  23زیادة ضرائب التبغ ( •  )اطرفا
 22تطویر أو وضع اللمسات االخیرة على خطة عمل وطنیة ( •

 ً  )طرفا
اإلطاریة لمنظمة الصحة العالمیة في  االتفاقیةتضمین الدعم لتنفیذ  •

ً  22إطار المساعدة اإلنمائیة لألمم المتحدة (  )طرفا
من جدول  5-7البند 

 األعمال:
جھود جمع التبرعات 
والعمل التعاوني من قِبل 

 اإلطاریة االتفاقیةأمانة 
FCTC/COP/7/26 

 

 حوار التمویل :12-11الفقرة 
حوار التمویل ھو آلیة تلقى دعماً قویاً من المكتب، ومستخدمة بالفعل من 

لتزامات لجمع ا -مثل منظمة الصحة العالمیة  -قبل بعض الوكاالت 
وتعھدات من الدول األعضاء لتمویل أنشطة المنظمة. ویمكن تكییف ھذه 

. ولضمان تطابق أفضل بین احتیاجات المیزانیة االتفاقیةاآللیة لمتطلبات 
التي وافق علیھا مؤتمر األطراف في خطة العمل المعتمدة والمیزانیة، 

دیم مساھمات فور واألموال المتاحة لتمویل تنفیذھا، قد یتعھد األطراف بتق
اعتماد خطة العمل، خاصة فیما یتعلق بتلك األنشطة التي یتعین تمویلھا 

 من مصادر خارج المیزانیة.
من اعتماد خطة  على سبیل المثال، بعد فترة شھرین إلى ثالثة شھور

العمل والمیزانیة، قد تجتمع البعثات الدائمة لألطراف المھتمة في جنیف 
إلجراء حوار التمویل، حیث یمكنھم في ھذا االجتماع تأكید التعھدات أو 
على مشاركة المعلومات الھامة (مثل الموارد المالیة التقریبیة المتاحة أو 

حول التمویل من خارج توفیر القدرات البشریة عن طریق اإلعارة) 
المیزانیة لفترة عامین. ومن شأن التأخیر لفترة الشھرین إلى ثالثة شعور 
بعد اعتماد خطة العمل أن یسمح بإجراء مشاورات داخل الطرف وبین 
البعثات الدائمة لألطراف ورؤوس أموالھا. قد تساعد ھذه الجھود على 

للعمل  االتفاقیةل أمانة ضمان تخطیط أشمل وأكثر قابلیة للتنبؤ بھ من قِب
المعتمد على مساھمات من خارج المیزانیة، كما یمكنھ توسیع قاعدة 
الجھات المانحة، وتعزیز مشاركة األطراف، وتشجیع التنفیذ األسرع 

 لقرارات مؤتمر األطراف.
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في تقاریر الدورة السابعة إلى نقص الموارد و/أو دعم التنفیذ في الوثائق  اإلشارات -) 2الملحق (
 ة السابعةرالرسمیة للدو

التقدم العالمي في تنفیذ 
اإلطاریة  االتفاقیة

 لمنظمة الصحة العالمیة

 )12التعلیم واالتصال والتدریب والتوعیة العامة (المادة : 17الفقرة 
أفاد عدد من األطراف عن إطالق حمالت أو برامج تثقیفیة أو حمالت 
توعیة عامة جدیدة، أو النجاح في استمراریة تلك الحمالت أو البرامج التي 
تم إطالقھا فییما سبق. ... على الرغم من اإلنجازات القویة الشاملة، أشار 

نشطة الموارد قد أدى إلى خفض األنقص عدد قلیل من األطراف إلى أن 
 المخططة.

األولویات، واالحتیاجات، والثغرات، والتحدیات التي تواجھ : 28الفقرة 
 التنفیذ

أشار طرف واحد من كل ثالثة أطراف إلى عدم وجود موارد مالیة كافیة 
، بینما ذكر سدس األطراف أنھم بحاجة إلى موارد االتفاقیةومستدامة لتنفیذ 
 بشریة إضافیة.

دیة الموارد البشریة والمالیة ھي النقص األكثر تبقى محدو :31الفقرة 
 .االتفاقیةِذكراً، بینما لم تزل صناعة التبغ ھي العائق األھم أمام تنفیذ 

 االتفاقیةتقییم أثر 
اإلطاریة لمنظمة 

 الصحة العالمیة
FCTC/COP/7/6 

 :العقبات: 26الفقرة 
اإلطاریة، تشتمل  االتفاقیةعلى الرغم من تشجیع إحراز التقدم في تنفیذ 

لمنخفضة ومتوسطة االعقبات المتبقیة على: ... الدعم غیر الكافي للبلدان 
 الدخل.

التعاون بین بلدان 
الجنوب والتعاون 

 الثالثي
FCTC/COP/7/17 

التحدیات في تنفیذ المعاھدة في سیاق التعاون بین بلدان الجنوب  :38الفقرة 
 والتعاون الثالثي

عدم كفایة الموارد لتلبیة احتیاجات األطراف: تواجھ األطراف تحدیات 
اإلطاریة لمنظمة  االتفاقیةكبیرة في الحصول على التمویل لتعزیز تنفیذ 

 الصحة العالمیة، وخاصة على المدى البعید والتمویل المستدام.
ً : 40الفقرة    السبل المحتملة للمضي قدما

ً ما تكون على الرغم من آلیات المساعدة  والموارد المتاحة، إال أنھا غالبا
 غیر كافیة أو یصعب الوصول إلیھا.
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اإلشارات في تقاریر الدورة السابعة إلى نقص الموارد و/أو دعم التنفیذ في  -(تابع) ) 2الملحق (
 ة السابعةرالوثائق الرسمیة للدو

التدابیر المستدامة 
 االتفاقیةلتعزیز تنفیذ 

اإلطاریة لمنظمة 
 الصحة العالمیة

FCTC/COP/7/18 

اإلطاریة لمنظمة  االتفاقیة: أحد أھم العقبات الرئیسیة أمام تنفیذ 4الفقرة 
الصحة العالمیة ھو غیاب الموارد البشریة والمالیة. أشار أكثر من نصف 

) إلى الفجوة بین الموارد المتاحة والموجودة، بما في ذلك 69األطراف (
 إلى تدریب نقاط االتصال وبناء القدرات. الحاجة
: في كثیر من األحیان، االفتقار إلى برنامج وطني لمكافحة التبغ، 14الفقرة 

ً جیداً، بما یشكل عقبة  وغیاب الموارد الكافیة والموظفین المدربین تدریبا
 أمام االستخدام الفعال آللیات المساعدة.

ضعف في التنسیق متعدد  یشیر العدید من األطراف إلى :48الفقرة 
القطاعات، فضالً عن عدم وجود موارد مالیة وبشریة مخصصة لمكافحة 

 التبغ.
قضایا التجارة 
واالستثمار، بما في ذلك 
االتفاقات، والتحدیات 
القانونیة المتعلقة بتنفیذ 

اإلطاریة  االتفاقیة
 لمنظمة الصحة العالمیة

FCTC/COP/7/21 
 

ثل نقص الموارد می .لموارد (المالیة والبشریة)االفتقار إلى ا: 12الفقرة 
ً أمام التنفیذ في حدّ ذاتھ، بید أنھ یؤدي كذلك إلى تفاقم التحدیات  تحدیا
المذكورة أعاله، نظراً ألن نقص الموارد المالیة عادة ما یسفر عن نقص في 

یجعل التنسیق  قد -بدوره  –الموارد البشریة و/أو القدرات التقنیة، والذي 
بین الوزارات مسألة أكثر صعوبة، فضالً عن الحدّ من القدرة على 

یجعل بعض الحكومات  -باختصار  –االستجابة لمطالبات االستثمار، وھو 
أكثر عرضة للضغط من قِبل صناعة التبغ. وال تقتصر الحاجة إلى القدرات 

لتبغ، ولكنھم التقنیة والموارد البشریة فقط لوضع السیاسات لمكافحة ا
لصیاغة لیلزمون كذلك لوضع السیاسات االستثماریة (على سبیل المثال، 

والتفاوض على اتفاقات االستثمار الدولیة الصدیقة للتنمیة المستدامة، ولتقییم 
اتفاقات االستثمار الدولیة القائمة وتقییم قدرتھا على التعرض لمطالبات 

 المستثمر).
 
 


