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 الدورة السابعة لمؤتمر األطراف المشاركين في اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ

نيودلهي، 2016نوفمبر عام  7-12  
 

  ملخص سياسة تحالف االتفاقية اإلطارية

األموال جمع في وجهودها المؤتمر لسكرتارية التعاوني عملال  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لماذا يُعد األمر مهما  

خطية العمي  الخا ية ب ميا يتعقي في هيالتزاماتاالميؤتمر  كييت تيؤد   سيكرتارية :توجد حاجة لما يكفيي مين الميوارد لكي  مين

  حيي  الصيعيد الُططير تفاقيية اإلطاريية عقي  يوفيوا بالتزامياتهف فيميا يتعقي  بتنفيي  االباالتفاقية اإلطارية، واألطراف  كيت 

 لكقتا الُضيتين. مواردما يكفي من ال عب ء  كيت يط ينبغي عق  مؤتمر األطراف مخاطبة هاتين الُضيتين كٌ  عق  ِحدى

 وخطة عملها االتفاقية اإلطاريةميزانية جمع األموال من أجل 

، وتحدد قرارات ميؤتمر وخطة عمقها االتفاقية اإلطاريةميزانية سقطة اتخاذ الُرار لتطوير  ،وحده ،يمقك مؤتمر األطراف

ود ، كي لك يُيرر ميؤتمر األطيراف بنيالمعنييةالميؤتمر خي ا الفتيرة سيكرتارية نشاطات ستضطقع بهيا  ،بالمُاب  ،األطراف

المييؤتمر بعمييع األمييواا المتبُييية سييكرتارية األطييراف، مطالبييا   يُييدمهاالمسيياهمات المُييدرة التييي مولها الميزانييية التييي سييت

 .مساهمات خارجة عن الميزانيةلموازنة الميزانية  وذلك من خ ا 

 

استعراضييا  لقتحييديات التييي تواجههييا  FCTC/COP/7/26 فييي الوقيُيية يُييدم تُرييير مييؤتمر األطييراف فييي دورتيي  السييابعة

في تأمين مسياهمات خارجية عين ك لك لمؤتمر، وصالح االمؤتمر في جمع المساهمات االعتيادية من األطراف ل سكرتارية

 التوصيات الرئيسية

  المؤتمر  سكرتاريةيخاطب جهود ينبغي عق  مؤتمر األطراف في دورت  السابعة أن

الخا ة عم  المسار ت عم  مستُقين: جمع األمواا من أج  خطة في جمع األمواا ك

الموارد من أج  تنفي   تعبئةوضع ميزانية باإلضافة إل  االتفاقية اإلطارية، وب

 .الصعيد الُططر االتفاقية اإلطارية عق  

  الموارد من أج  تنفي   تعبئةل–بنبغي عق  مؤتمر األطراف في دورت  السابعة

المؤتمر رفع وعي  سكرتاريةمن أن يطقب  -الصعيد الُططر االتفاقية اإلطارية عق  

 طبيعة المساعدات ، وتو ي من المساعداتالمتبرعين المحتمقين بحاجة األطراف 

الموارد من  تعبئةانظر مقخص سياسة تحالف االتفاقية اإلطارية " بوضوح. المطقوبة

 لقحصوا عق  تو يات مفصقة في ه ا الشأن. أج  تنفي  االتفاقية اإلطارية"

 حوار يتناوا أن ينظر في فكرة انعُاد  ي دورت  السابعةينبغي عق  مؤتمر األطراف ف

ينبغي أن يُدم   ف2017عام  مطقعفي تنفي  االتفاقية اإلطارية  لصالح مسألة التموي 

المؤتمر فيما يخص نوعية العم  ال   ينبغي عقيها  سكرتاريةلتوجيهات واضحة 

 االضط ع ب  استعدادا  له ا الحدث، وماهية نتائع  المتوقعة.

 مسودة فيما يخص ، ينبغي أن تركز مناقشات مؤتمر األطراف في دورت  السابعة

أوال  عق  استراتيعيات جمع األمواا، قف عق  النواحي  ،سياسة جمع األمواا

 األخ قية لعمع األمواا والعم  التعاوني.

  لمؤتمر ينبغي عق  مؤتمر األطراف في دورت  السابعة أن يطقب تُديف تُرير

سواء  داخقية أو  ،الموارد تعبئةاألطراف في دورت  الثامنة بشأن التُدم في معاا 

 من أج  مكافحة التبغ. ،دولية

من جدوا األعماا المؤقت 5-7د تعق  ه ه الوقيُة بالبنت  

http://www.fctc.org/
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خارجية عين الميزانيية مين المسياهمات ال(، كميا يتضيمن التُريير عرضيا  لتحسيين جهيود جميع 5إلي   1 فُراتالميزانية )ال

  وهييي يلييية تسييتخدم حالييا  لعمييع أمييواا ميين أجي  الميزانييية األساسييية لمنظميية الصييحة مسييألة التمويي يتنيياوا خي ا حييوار 

 سيكرتاريةمين خي ا (، ك لك يُترح التُرير أن يتبن  ميؤتمر األطيراف سياسية لعميع األميواا 12و 11 ينتفُرالعالمية )ال

 .FCTC/COP/7/26 وقيُةمن ال 1 رف . توجد مسودة لتقك السياسة في الم(14و 13ين فُرتالمؤتمر )ال

نيواحي األخ قيية لعميع يشير تحالف االتفاقية اإلطارية إل  أن مسودة سياسة جمع االميواا تركيز فيي المُيام األوا عقي  ال

األمواا ولقعم  التعاوني، وتطعد ذينيك النُطتيين قضييتين مهمتيين، لكين يُتيرح تحيالف االتفاقيية اإلطاريية أن يعطيي ميؤتمر 

ي دورتيي  السييابعة األولوييية لمناقشيية اسييتراتيعيات جمييع األمييواا، سييواء كييان ذلييك ميين أجيي  ميزانييية االتفاقييية األطييراف فيي

 .الصعيد الُططر عق  نفسها اإلطارية أو لتنفي  االتفاقية اإلطارية 

المسيتدامة الي   ينياقا التيدابير ، FCTC/COP/7/18 ، فيي الوقيُيةيتضمن تُريير ميؤتمر األطيراف فيي دورتي  السيابعة

 سييكرتاريةمبييادرات  ، متضييمنا  ذلييكالمييوارد تعبئييةتو ييية بتطييوير اسييتراتيعية لييامقة ل ،لتعزيييز تنفييي  االتفاقييية اإلطارييية

مين أجي    سيتثمار ل التيروي ، ك لك تسقط التو ية الضوء عق  الحاجة لقتركيز عق  (41 فُرةالموارد )ال تعبئةالمؤتمر ل

تنفي  االتفاقية اإلطارية وزيادة إبراز المعاهدة  حي  ينبغي عقي  ميؤتمر األطيراف فيي دورتي  السيابعة مناقشية تقيك النُياط 

ينبغيي التيروي   اهتميام المتبيرعين وكييفعي   تالمؤتمر قد سكرتارية بالتفصي  وأن يُدم توجيهات بشأن أ ت من نشاطات 

 لمناط  العم  تقك.

 الصعيد القُطريالموارد من أجل تنفيذ االتفاقية اإلطارية على  تعبئة

عيدد محيدود مين ليدى  الميؤتمر فيي تيأمين أميواا ليدعف تنفيي  بنيود مختيارة مين االتفاقيية اإلطاريية سيكرتارية حالف النعاح

ينبغيي عقي  ، لكين يعتُيد تحيالف االتفاقيية اإلطاريية أني  من خي ا مشيروعات تعريبيية ونشياطات أخيرىاألطراف  وذلك 

تنفيي  االتفاقيية بشأن زيادة الموارد من أجي   ةلامق قضيةأن تركز جهودها عق  بناء  ،عوضا  عن ذلك ،المؤتمر سكرتارية

 .الصعيد الُططر اإلطارية عق  

 

تكين  ليف من الواضح أن ك  طرف مسؤوا عن تخصيص ميوارد كافيية لتنفيي  االتفاقيية اإلطاريية فيي بقيده بفعاليية  لكين إن

وبمييا أن العديييد ميين تحفيييز اتخيياذ إجييراءات، المييوارد الداخقييية كافييية يمكيين لقمييوارد الدولييية أن تقعييب دورا  محوريييا  فييي 

األطراف قد سموا نُص الموارد الداخقية كعائ  محور  أمام تنفي  االتفاقية اإلطارية
1

، ينبغي عق  مؤتمر األطراف اتخاذ 

 المؤتمر مهمة محددة الخطوات في ه ا الشان. سكرتاريةتسند لالموارد الداخقية والدولية، وينبغي أن  تعبئة قرارات تدعف

الميوارد مين  تعبئيةمنهعيين محتمقيين ل FCTC/COP/7/26 فيي الوقيُية يصف تُرير مؤتمر األطراف في دورت  السابعة

 :الصعيد الُططر أج  التنفي  عق  

 :تخصييص ضيرائب التبيغ أو فير  في الممارسات الحالية التُرير الضوء عق  المزايا وط يسق على الصعيد القُطري

جيدوا أعمياا أديي  (، وهيي ممارسيات تتسي  ميع 8إلي   6 فُراترسوم إضافية عقيها من أج  دعف مكافحة التبغ )ال

معيرد أحيد تيدابير الصيحة العييدة فيي حيد  ك بأن فر  الضيرائب عقي  التبيغ ليي   حي  يسقف جدوا األعماا ذلأبابا

وأحد السب  الممكنة لتموي  جهود التطوير المواردتعبئة الة لذات ، لكن  يطعد استراتيعية داخقية فعت 
2
. 

 :يُدم التُرير معقومات عن كيف يمكن لقبقدان استخدام فر  الضرائب عق  التبغ لدعف مكافحية  على الصعيد الدولي

 (.10و 9ن افُرتفي البقدان منخفضة الدخ  )ال الدولية، وبخا ةالتبغ 

  

                                                 
1
تفقيية، وانظر يياق  ملص  سيقسة تاقل  االتفقيية مجموعة العمل على التدابير المستدامة لتعزيز تنفيذ اال ،FCTC/COP/7/18انظر   

 .وثيقةال هاإلطقرية بشأن هذ
http://www.fctc.org/images/stories/FCACOP7Brief_MobilisingResourcesC.pdf  

2
 :32 فقرة، انظر ال2015 لتمويل التنميةجدول يعمقل يديس يبقبق للمؤتمر الدولي الثقلث   

http://undocs.org/A/RES/69/313  

http://www.fctc.org/images/stories/FCACOP7Brief_MobilisingResourcesC.pdf
http://www.fctc.org/images/stories/FCACOP7Brief_MobilisingResourcesC.pdf
http://undocs.org/A/RES/69/313
http://undocs.org/A/RES/69/313
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ميؤتمر األطيراف هيو حوا ه ا الموضوع فيي المناقشات المزيد من عُد ، كما أن الموارد تعبئةقد يساهف ك  المنهعين في 

 الميوارد مين تعبئيةفيي المحيرز لتُيدم سيتعرا  االتُيديف تُريير مكير   ،لتيسير تقك المناقشيات، ينبغيأمر مرغو  في   ف

 أج  مكافحة التبغ عق  الصعيدين الداخقي والدولي لمؤتمر األطراف في دورت  الثامنة.

 والمنهعيالمؤتمر البدء الفور   سكرتاريةعق  مؤتمر األطراف في دورت  السابعة أن يطقب من  ،في الوقت نفس ، ينبغي

وتو يي  طبيعية المسياعدات ، االتفاقيية تنفي لقمساعدة في في رفع الوعي لدى المتبرعين المحتمقين بشأن حاجة األطراف 

سيكرتارية الميوارد سيتكون أكثير فعاليية إذا اضيطقعت بهيا  تعبئيةلمعتمع المتبرعين، مث  تقك الحمقة ل ،بوضوح، المطقوبة

برنام  األمف المتحدة اإلنمائي. لقحصوا عقي  تو ييات مفصيقة المؤتمر بالتنسي  مع أ حا  المصالح ذو  الصقة، مث  

.الموارد لتنفي  االتفاقية اإلطارية" تعبئة" ا الشأن، انظر مقخص سياسة تحالف االتفاقيةفي ه 
3

 

 

 الموارد تعبئةتوصيات تحالف االتفاقية اإلطارية المقدمة لمؤتمر األطراف في دورته السابعة بشأن 
ينبغيي  االتفاقية إلي  المتبيرعين المحتمقيين، تنفي األطراف فيما يخص المؤتمر من تو ي  احتياجات  سكرتاريةكي تتمكن 

بأولويييات تقييك االحتياجييات  فعقيي  سييبي  المثيياا يمكيين لمييؤتمر ؤيييد قائميية يأن  عقيي  مييؤتمر األطييراف فييي دورتيي  السييابعة

 وقيُيييةالمييين  10 الفُيييرة) أقنييياء بعثيييات تُيييييف االحتياجيييات تسيييميتهاتكيييرر األطيييراف أن يؤييييد قائمييية باالحتياجيييات التيييي 

FCTC/COP/7/19( وعبيير يلييية مراجعيية التنفييي  المُترحيية )الوقيُيية FCTC/COP/7/15)كمييا   باعتبارهييا أولويييات ،

جمعتهييا معموعيية العميي  عقيي  التييدابير المسييتدامة يمكيين لمييؤتمر األطييراف كيي لك أن يسييقط الضييوء عقيي  المعقومييات التييي 

تأييييد مييؤتمر األطييراف لتقييك فسيييؤد  (  FCTC/COP/7/18 وقيُييةالميين  11و 10ين فُييرتلتعزيييز تنفييي  االتفاقييية )ال

الميؤتمر عقي  إاهيار االلتيزام السياسيي لعمييع األطيراف فيميا يخيص  سيكرتاريةلمساعدة االحتياجات التي جرى تحديدها 

 تعزيز تنفي  االتفاقية اإلطارية.

 

بطريُيية منهعييية المييؤتمر ميين تو ييي  احتياجييات األطييراف لقمتبييرعين  سييكرتارية سيييؤد  تأييييد مثيي  تقييك الُائميية لتمكييين

كميا ، عُيد حيوار يتنياوا مسيألة التمويي  هييالميؤتمر  سيكرتارية التيي قيد تنتهعهيا الممكنية واستراتيعية، إحدى المُاربيات

شيم  أيضيا  ، لكين ميع توسييع نطاقي  ليFCTC/COP/7/26 فيي الوقيُية اقترح تُرير مؤتمر األطراف في دورت  السيابعة

قنائييية الطييرفين ، كمييا ينبغييي دعييوة هيئييات التنمييية المييوارد ميين أجيي  تنفييي  االتفاقييية اإلطارييية عقيي  الصييعيد الُططيير  تعبئيية

 تنفي  االتفاقية اإلطارية. لغر ومتعددة األطراف وك لك المنظمات األخرى التي يمكنها تُديف الموارد والمساعدة الفنية 

 

  سييتوجب البيدء فيي العمي  التحضيير  2017يتناوا مسألة تموي  االتفاقية اإلطارية في مطقع عيام لقنعاح في عُد حوار 

 ،وجود حاجية لتطيوير وقيائ  منظمة الصحة العالمية خبرةعق  الفور عُب الدورة السابعة لمؤتمر األطراف  حي  تطظهر 

فيي معياا الصيحةالتيدخ ت  أجي مين لخطوط العريضة لُضية االسيتثمار مكرسة لتبيان ا ،بقغة يسه  فهمها
4

، كميا تطظهير 

مكافحيية التبييغ،  فيمييا يخييصتسييقيط الضييوء عقيي  االلتزامييات العالميية المتعييددة  وقيائ  منظميية الصييحة العالمييية مييدى أهميية

 العوائد التي يمكن ل ستثمار اإلضافي في تنفي  االتفاقية اإلطارية أن يحُُها. وك لك مدى أهمية توضيح

باألعمياا المؤتمر فيما يتعق   سكرتاريةاألطراف في الدورة السابعة لمؤتمرهف تُديف توجيهات واضحة ل ربما يتوجب عق 

  فينبغيي الضرورية المطقوبة تحضيرا  لمث  ذلك االجتماع، وك لك فيما يتعق  بالنتائ  التي ينبغيي أن تنيت  مين هي ا الحيدث

قيد لمكافحية التبيغ وتنفيي  االتفاقيية اإلطاريية إلي  المتبيرعين، و تو يي  الُضيية االسيتثمارية أن يكيونألحد نتائ  االجتماع 

 في ازدياد انخراط هيئات التنمية الثنائية في العقسات المستُبقية لمؤتمر األطراف. النتائ  المحتمقة األخرى إحدىتمث  ت

                                                 
3
 الموارد متوفر في:تعبئة ملص  سيقسة تاقل  االتفقيية اإلطقرية عن   
-mobilising-cop7-for-briefing-policy-fca-papers/1443-publications/policy-and-http://www.fctc.org/media

implementation-fctc-for-resources  
4
 ر لهذا المويع المكرس لذلك:للمزيد من المعلومقت اول اوار منظمة الصاة العقلمية المتعلق بمسألة التمويل، انظ  

http://www.who.int/about/finances-accountability/funding/financing-dialogue/en/ 

 

http://www.fctc.org/media-and-publications/policy-papers/1443-fca-policy-briefing-for-cop7-mobilising-resources-for-fctc-implementation
http://www.fctc.org/media-and-publications/policy-papers/1443-fca-policy-briefing-for-cop7-mobilising-resources-for-fctc-implementation
http://www.who.int/about/finances-accountability/funding/financing-dialogue/en/

