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 الدورة السابعة لمؤتمر األطراف المشاركین في اتفاقیة منظمة الصحة العالمیة اإلطاریة بشأن مكافحة التبغ
 نیودلھي، 2016نوفمبر عام  7-12

 
 ملخص سیاسة تحالف االتفاقیة اإلطاریة

2019-2018المیزانیة وخطة العمل عن الفترة   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ً  األمر یُعد لماذا  مھما
 

میزانیة ومن خالل اعتماد خطة عمل  المقبلین تفاقیة اإلطاریة للعامینیتفق األطراف على أولویاتھم بالنسبة لنشاطات اال
األطراف في الدورة السابعة لمؤتمرھم  سیستعرضلالتفاقیة اإلطاریة في كل دورة من دورات مؤتمر األطراف، حیث 

كما سیعتمدون خطة عمل ومیزانیة جدیدتین للفترة ، 2017-2016تقریر األداء المؤقت لخطة عمل ومیزانیة الفترة 
2018-2019. 

 
 ً حول أّي من  یرى تحالف االتفاقیة اإلطاریة أنھ ینبغي على مؤتمر األطراف في دورتھ السابعة أن یتخذ قراراً مدروسا

، وینبغي على األطراف في الدورة 2019-2018النشاطات الرئیسیة سیسھم أكثر في تنفیذ االتفاقیة اإلطاریة خالل الفترة 
من خالل كذلك ، و2019-2018ت بوضوح عبر إدراجھا في خطة عمل الفترة السابعة لمؤتمرھم أن یحددوا تلك األولویا

 موارد كافیة تسمح بحدوثھا.تخصیص 
 
 
  

من جدول األعمال المؤقت 4-7تتعلق ھذه الوثیقة بالبند   

 التوصیات الرئیسیة
 

أن یتأكدوا  ،قبل الموافقة على میزانیة االتفاقیة اإلطاریة في الدورة السابعة لمؤتمرھم، ینبغي على األطراف •
 والمیزانیة.خطة العمل  كل من األطراف فيمن انعكاس كافة القرارات التي اتخذھا مؤتمر 

األولویة للتدابیر التي ستسھم أكثر في دعم تنفیذ االتفاقیة  انمنحتأن  2019-2018ینبغي لخطة عمل ومیزانیة  •
 :ھذا أن یتضمن ؛ فیرى تحالف االتفاقیة اإلطاریة2019و 2018عامّي  خاللاإلطاریة 
o  ًفعّاالً في تعبئة الموارد من أجل تنفیذ االتفاقیة اإلطاریة تفویض سكرتاریة االتفاقیة كّي تلعب دورا

 األطراف بطریقة واضحة وممنھجة. باحتیاجاتمن خالل إبالغ المتبرعین  ؛على المستوى القُطريّ 
o  المقتَرحة. "لجنة مراجعة التنفیذ"تشكیل وتشغیل 
o  مناقشات مؤتمر األطراف حول التقدم المحرز عالمیاً  تھیئةمدفوعة بالخبراء؛ بغرض تأسیس آلیة

 بالمائة. 30وإقلیمیاً نحو تحقیق ھدف الـ
o  البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل. لألطراف من نفقات السفرتقدیم 
o  بروتوكول القضاء على اإلتجار غیر المشروع بمنتجات "من أجل التصدیق على  ألطرافادعم

 وتنفیذه. "التبغ
o  3-5مركز معارف خاص بالمادة دعم تأسیس. 

ینبغي على مؤتمر األطراف في دورتھ السابعة أن یضمن تمویل النشاطات ذات األولویة التي تركز على  •
 من خالل المیزانیة الرئیسیة لالتفاقیة. التنفیذ وكذلك النشاطات الرئیسیة المقررة في نص االتفاقیة اإلطاریة

عن الفترة ینبغي زیادة المبلغ الذي تغطیھ المساھمات المقدرة الطوعیة لتمویل میزانیة االتفاقیة اإلطاریة  •
 مقترح السكرتاریة.تماشیاً مع ؛ 2018-2019
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 2019-2018المیزانیة المقترحة للفترة 
 

، ویتضمن 2019-2018دوالر أمریكي للفترة المالیة  20,268,302 اقیة اإلطاریة میزانیة تقدر بـتقترح سكرتاریة االتف
 13ھذا المبلغ تكالیف المرتبات والنشاطات المتعلقة بالعمل على االتفاقیة اإلطاریة والبروتوكول، كما أنھ یغطي نسبة 

 تُدفع لمنظمة الصحة العالمیة.دعم البرنامج، والتي ل اإللزامیةبالمائة الخاصة بالتكالیف 
 

، دوالر أمریكي 9,507,933أن یبلغ ، والذي یأتي من المساھمات المقدرة الطوعیة، وقعلتمویل المیزانیة المت من المتوقع
ھ ، وأنھو تمویل مفترضدوالر أمریكي) عند ھذه النقطة  10,760,369یعني ھذا أن التمویل المتبقي للفترة المالیة (

قد ازداد مقدار التمویل  ، كما أنھللسماح بتفعیل عدد من النشاطاتینبغي على سكرتاریة االتفاقیة أن تجمع ذلك المبلغ 
 بالمائة مقارنة 8بمعدل  2019-2018وقع والمقترح أن تغطیھ المساھمات المقدرة الطوعیة في خطة عمل ومیزانیة تالم

االتفاقیة في . تشیر سكرتاریة 20171-2016بالمبلغ الذي اتفق علیھ مؤتمر األطراف لخطة عمل ومیزانیة الفترة 
إلى أنھ سیتم استخدام ھذه الزیادة المتواضعة لمواكبة  20192-2018مذكرتھا التفسیریة حول مقترح میزانیة وخطة عمل 

، ویدعم تحالف االتفاقیة اإلطاریة طلب 3التكالیف المتزایدة المرتبطة باالضطالع بعدة نشاطات بموجب خطة العمل
على مات المقدرة الطوعیة؛ حیث ینبغي استخدام تمویل المساھمات المقدرة الطوعیة السكرتاریة لھذه الزیادة في المساھ

 .2019-2018ولویة في خطة عمل األنشاطات ذات اللتمویل وجھ الخصوص 
 

 2019-2018آراء تحالف االتفاقیة اإلطاریة حول أولویات خطة عمل 
 

التي ستضطلع التفاقیة اإلطاریة مسودة لخطة العمل تتضمن استعراضاً للنشاطات المقترحة امیزانیة مقترح لیرافق كل 
معینة، وقد یتغیر مقترح خطة العمل بشكل كبیر كّي یعكس كافة القرارات  فترة مالیة ىعلى مدبھا سكرتاریة االتفاقیة 

 التي اتُخذت أثناء مؤتمر األطراف.
 

أو  توجیھیة وحتى تحدیث وسائل رفع التقاریر ئتتنوع ما بین وضع مباد نطاقاتتنقسم نشاطات خطة العمل إلى ستة 
التنسیق مع المنظمات الدولیة، وتبین مسودة خطة عمل االتفاقیة اإلطاریة الموارد المطلوبة لكل نشاط وما إذا كان ینبغي 

 لمیزانیة.من خالل تمویل من خارج ا الل المساھمات المقدرة الطوعیة أمتمویل النشاط من خ

للبت عندما یحین الوقت  ، وذلككیفیة استخدام موارد االتفاقیة بفعالیة أن یحددسیحتاج مؤتمر األطراف في دورتھ السابعة 
أن یقوم ألمر أساسي ؛ حیث یرى تحالف االتفاقیة اإلطاریة أنھ 2019-2018نشاطات االتفاقیة اإلطاریة للفترة  في أمر

منح األولویة للنشاطات التي ستسھم أكثر في دفع تنفیذ االتفاقیة اإلطاریة خالل لمؤتمرھم ب األطراف خالل الدورة السابعة
  متوفرة أدناه. لتحالف االتفاقیة اإلطاریة بھذا الخصوص التفاصیل المتعلقة بتوصیات محددة .2018-2019الفترة 

 
 تعبئة الموارد من أجل تنفیذ االتفاقیة اإلطاریة على المستوى القُطريّ 

 
أمٌر ال یزال یقوض إحراز تقدم في مؤتمر األطراف في دورتھ السابعة أن عدم كفایة الموارد عدة تقاریر مقدمة لأوضحت 

؛ لذلك یوصي تحالف االتفاقیة اإلطاریة بإقامة عدد من النشاطات المھمة خالل الفترة المالیة 4تنفیذ االتفاقیة اإلطاریة
توفیر موارد إضافیة ھائلة لدعم جھود األطراف في التنفیذ، كما یوصي تحالف ي المقبلة، والتي من شأنھا أن تساعد ف

المتبرعین مجتمع بلغ االتفاقیة اإلطاریة على وجھ الخصوص بأن یفوض مؤتمر األطراف السابع سكرتاریة االتفاقیة كّي تُ 
، كذلك یرى تحالف االتفاقیة اإلطاریة أنھ ینبغي أن فعّالة وممنھجةبطریقة األطراف تتطلبھا باحتیاجات التنفیذ التي 

أحكاماً لھذا النوع من األعمال، بما في ذلك آلیة الستعراض احتیاجات األطراف  2019-2018تتضمن خطة عمل 
عدد قامة حوار حول التمویل یحضره وتحدید درجة أولویتھا، وفرصة رسمیة إلبالغ المتبرعین بتلك االحتیاجات، مثل إ

 .المتنوعین مصالحالحاب أصمن 
                                                           

دوالر  9,100,000والمقدر بنحو  FCTC/COP/7/25الوارد في الوثیقة  2017-2016مبلغ المساھمات المقدرة الطوعیة عن الفترة   1
 دوالر أمریكي كاستثناء لمرة واحدة فقط. 300,000أمریكي، یأخذ في الحسبان مساھمة إضافیة بمبلغ 

 FCTC/COP/7/INF.DOC./2 الوثیقة  2
  FCTC/COP/7/INF.DOC./2 الوثیقةمن  13و 11الفقرتین  3
 FCTC/COP/7/26 وFCTC/COP/7/19 وFCTC/COP/7/18 و FCTC/COP/7/15أي الوثائق:  4
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 التنفیذ مراجعة
 

، وھي من جدول األعمال 1-6بموجب البند  FCTC/COP/7/15سیدرس مؤتمر األطراف في دورتھ السابعة الوثیقة 
تشكیل من خاللھ یدعو فریق الخبراء  الذياریر بمقتضى االتفاقیة اإلطاریة؛ تقریر فریق الخبراء حول ترتیبات رفع التق

، مما سیتیح النصف سنویة التي یرفعھا األطرافبإجراء مراجعة ممنھجة لتقاریر التنفیذ  مما یسمحلجنة لمراجعة التنفیذ 
 ذلك األطراف عندما یشرعون في إنفاذ المعاھدة، كما قد یسمح یواجھھافھم أفضل للصعوبات التي  لمؤتمر األطراف

 تعجیلھ.بوضع توجیھات حول كیفیة تحسین التنفیذ و

أن یضمن ینبغي على مؤتمر األطراف في دورتھ السابعة ة تأسیس ھذه اآللیة؛ لذلك یدعم تحالف االتفاقیة اإلطاری
في خطة عمل كذلك و ،تخصیص ما یكفي من التمویل لتفعیل ھذه اآللیة مباشرة عقب الدورة السابعة لمؤتمر األطراف

 2019-2018الفترة المالیة  ىھذه اآللیة على مد تشغیلتكلفة دعم  تقدر الجدیر بالذكر أنھ .2019-2018یة الفترة ومیزان
 .5دوالر أمریكي 269,000بمبلغ 

 
 التخطیط االستراتیجي للوصول لألھداف

 
بالمائة في  30ھدفاً عالمیاً طوعیاً للوصول لخفض نسبّي بمعدل  2014مؤتمر األطراف في دورتھ السادسة عام  اعتمد

ناظرة لذلك ھداف وخطط وطنیة مألألطراف ا ضرورة وضع، كما وافق على 20256انتشار استخدام التبغ بحلول عام 
تعجیل اإلرادة السیاسیة من أجل  تعبئةفرصة قویة ل ؛ حیث ستقدم تلك األھداف2015والوصول إلیھا بحلول عام  الھدف

تنفیذ االتفاقیة اإلطاریة على المستوى القُطرّي، لكن وضع األھداف ھو الخطوة األولى فحسب؛ لذلك یوصي تحالف 
 إلنجاح تلك األھداف.اإلرادة السیاسیة الالزمة  تعبئةاالتفاقیة اإلطاریة بتفعیل نشاطات إضافیة ل

وعلى وجھ الخصوص، یمكن لمؤتمر األطراف في دورتھ السابعة تأسیس آلیة مدفوعة بالخبراء لتجمیع معلومات من 
أجل الدورة الثامنة لمؤتمر األطراف تتعلق بالتجارب التي خاضھا األطراف حتى تاریخھ بالنسبة لوضع األھداف الوطنیة 

بالمائة، كما ینبغي لمؤتمر األطراف في دورتھ  30غ عالمیاً بنسبة الھدف في خفض انتشار التبوالتقدم المحرز نحو تحقیق 
؛ فمناقشات وضع وتخطیط الجھود المبذولة تكراریسعى لتجنب تداخل أو أن السابعة أن یناقش أفضل صیغة لتلك اآللیة، و

ھي مرتبطة من األھداف الوطنیّة ترتبط من حیث المفھوم بالمناقشات التي تجري حالیاً حول آلیة مراجعة التنفیذ، وكذلك 
 الفریق العامل على التدابیر المستدامة. خالل

ھا المھم؛ وذلك للسماح ألداء عمل وأن یخصص لھا التمویل الكافي 2019-2018ینبغي إدراج تلك اآللیة في خطة عمل 
 برفع تقاریرھا لمؤتمر األطراف في دورتھ الثامنة.

 
 السفر نفقات

 
نفقات السفر المخصصة لوفود حكومات األطراف  الدورات السابقة من مؤتمر األطراف تناولت مناقشات المیزانیة أثناء

، وال یزال تحالف االتفاقیة االتفاقیة اإلطاریةللمشاركة في اجتماعات  المبعوثة من البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل
اإلطاریة على رأیھ في أنھ ینبغي على مؤتمر األطراف أن یضمن تخصیص الموارد لتمویل مشاركة وفود البلدان 

تھم مناقشا، كما أن مشاركتھم وة بالتبغالوفیات المرتبطب أن تلك البلدان ھي األشد تأثراً منخفضة ومتوسطة الدخل؛ حیث 
إلحراز تقدم في كذلك المستنیرة في االجتماعات المتعلقة باالتفاقیة اإلطاریة جوھریة بالنسبة للعمل المرتبط باالتفاقیة و

 مكافحة التبغ العالمیة.
 

 بمنتجات التبغ" وتنفیذه غیر المشروعدعم التصدیق على "بروتوكول القضاء على اإلتجار 
 

یتخذھا، تتعلق بكیفیة تكثیف الجھود على المستویات قرارات حاسمة علیھ أن  مؤتمر األطراف في دورتھ السابعةیواجھ 
العالمیة واإلقلیمیة والقُطریة للتصدي لإلتجار غیر المشروع بمنتجات التبغ، ولضمان استكمال األعمال التحضیریة في 

                                                           

 من المیزانیة 1-2 بند، الFCTC/COP/7/25الوثیقة   5
 قرار مؤتمر األطراف في دورتھ السادسة 6
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 غیر اإلتجار على ضاءالق بروتوكوللتي تدور حول ، واالوقت المناسب من أجل الدورة األولى الجتماع األطراف
 .التبغ بمنتجات المشروع

 
أن تنھض بأعباء عمل فریق خبراء  2019-2018وعلیھ، یرى تحالف االتفاقیة اإلطاریة أنھ ینبغي لخطة عمل 

لدعم األطراف فیما یتعلق بالتصدیق على البروتوكول وتنفیذه، وكما كان الحال في خطط عمل وذلك  ؛بروتوكولال
وضع أحكام تسمح بإقامة اجتماع األطراف مباشرة قبل أو عقب الدورة العادیة ومیزانیات سابقة لالتفاقیة اإلطاریة، ینبغي 

 لمؤتمر األطراف.
 

 عتمد علیھینبغي تمویل النشاطات ذات األولویة على نحو یُ 
 

من (أي  من خالل تمویل االتفاقیة الرئیسيّ  2019-2018ینبغي تمویل النشاطات ذات األولویة الواردة في خطة عمل 
ینبغي لمؤتمر األطراف كما على النحو المقرر،  ؛ وذلك لضمان تفعیل تلك النشاطاتالمساھمات المقدرة الطوعیة)خالل 

بكیفیة تخصیص ھذا التمویل الفعّال أن یضمن تخصیص تمویل رئیسي للنشاطات السابع أثناء عقد مناقشاتھ المتعلقة 
 الرئیسیة لالتفاقیة، بما فیھا تلك المدرجة في نص االتفاقیة اإلطاریة نفسھا.

 
، التزامات األطراف في رفع التقاریرتمویل  2019-2018مقترح خطة عمل ومیزانیة الفترة یُقترح على سبیل المثال: 

، حیث سنحتاج لجمع تلك الموارد من خالل الموارد الخارجة عن المیزانیة فحسب، من االتفاقیة 21المادة ما تنص ك
ینبغي أن یكون دعم األطراف في الوفاء بالتزاماتھم في وبما أنھا جزء ال یتجزأ من عمل االتفاقیة؛ فلتفعیل تلك النشاطات، 

 المساھمات المقدرة الطوعیة. مموالً على نحو یُعتمد علیھ من خالل رفع التقاریر
 

 جمع الموارد الخارجة عن المیزانیة
 

 كما أشرنا سابقاً، ستحتاج سكرتاریة االتفاقیة لجمع أموال خارجة عن المیزانیة لتمویل تلك النشاطات التي یغطیھا التمویل
دوالر  10,760,369بـ  2019-2018الرئیسي لالتفاقیة اإلطاریة، ویقدر المبلغ المقترح جمعھ من أجل خطة عمل 

 أمریكي؛ حیث لن تتمكن السكرتاریة من إتمام عدد من النشاطات بدون تلك األموال.
 

ابعة أن أحد خیارات المقدمة لمؤتمر األطراف في دورتھ الس FCTC/COP/7/26توضح السكرتاریة في الوثیقة رقم 
متنوع من أصحاب المصالح؛ حیث حوار حول التمویل یحضره عدد  إقامةجمع التمویل الخارج عن المیزانیة ھي عبر 

ممارسات مماثلة، ویدعم تحالف االتفاقیة اإلطاریة ھذه التوصیة، لكنھ یقترح مد نطاق حوار بمنظمة الصحة العالمیة  تقوم
 ئة الموارد من أجل تنفیذ االتفاقیة اإلطاریة على المستوى القُطرّي.مسألة تعبالتمویل ھذا لیضم 

 
ولیُمنح أولویة أثناء مناقشة الموارد  3-5كما یوصي تحالف االتفاقیة اإلطاریة بتأسیس مركز للمعارف یختص بالمادة 

لألطراف من أجل ؛ حیث سیعمل مركز المعرف ھذا كمورد مركزّي یوفر الدعم والمخصصات الخارجة عن المیزانیة
 .3-5تطبیق المادة 

 
 الخالصة

 
ینبغي لألطراف في الدورة السابعة لمؤتمرھم أن یضمنوا انعكاس كافة القرارات التي اتخذھا المؤتمر في المیزانیة، وأن 

 تقدیمھ أمام الدورة الثامنة لمؤتمر األطراف.التمویل المخصص للسكرتاریة باالضطالع بالعمل المتوقع منھا یسمح 
 

 2018عامّي  خاللكما ینبغي للمیزانیة وخطة العمل أن تمنحان األولویة للنشاطات التي ستعزز تنفیذ االتفاقیة اإلطاریة 
المرتبطة بتعبئة الموارد من أجل تنفیذ  النشاطات تلك ذلك تضمنتفاقیة اإلطاریة أن ی؛ حیث یرى تحالف اال2019و

وضع خطة استراتیجیة أیضاً وتشغیلھا، و "لجنة مراجعة التنفیذ"تشكیل كذلك و االتفاقیة اإلطاریة على المستوى القُطرّي،
 طویلة المدى لتوجیھ العمل المستقبلّي المعنّي باالتفاقیة.


