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 وتتوافق مع الوثيقة من جدول األعمال المؤقت 5-8تتعلق هذه الوثيقة بالبند 

FCTC/COP/8/18 

 

ي اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة 
 
 التبغالدورة الثامنة لمؤتمر األطراف المشاركة ف

ة من  ي الفتر
 
ين األول/ أكتوبر  6إىل  1ف  بمدينة جنيف، سويشا 2018تشر

 

 تمويل تصعيد تنفيذ االتفاقية اإلطارية

 

 

 التوصيات الرئيسية

  

ورة الحاجة لجمع  • ويرحب  ،من أجل تنفيذ االتفاقية اإلطارية التمويالتيقر تحالف االتفاقية اإلطارية بض 

حها الرامي لتأسيس صندوق استثمار التفاقية منظمة الصحة اإلطارية بشأن بادرة أمانة المؤتمر بم ومقتر

 مكافحة التبغ. 

ي الملحق  كذلك يدعم تحالف االتفاقية اإلطارية فكرة تأسيس فريق •
ح ف  من الوثيقة  1عامل عىل النحو المقتر

FCTC/COP/8/18، ي لعمل هذا الفريق أن يركز عىل
التصدي للفجوة كيفية   إال أن التحالف يوصي بأنه ينبغ 

، باإلضافة إىل جمع  لتغطية  التمويالتالتمويلية بالنسبة لتنفيذ االتفاقية اإلطارية عىل المستوى القومي

ي تتصل بخطة عمل أمانة المؤتمر. 
 التكاليف التر

ي للفريق العامل أن يطور  •
اتيجية  ُحجةبصفة خاصة، ينبغ  اتيجية لجمع التمويل مرتبطة استثمار واستر باالستر

ة مكافحة التبغ 1العالمية لتشي    ع وتتر
. 

o  ي لُحجة االستثمار أن تستعرض
رات جلية ومقنعةينبغ  ي تنفيذ االتفاقية اإلطارية  متر

لالستثمار ف 

ا من والعوائد المتوقعة 
ً
اتيجية العالمية متمركزةتكون أن االستثمار، أيض  حول أهداف االستر

ة مكافحة  اتها لتشي    ع وتتر امات القومية بتحقيق أهداف  كذلك أنو التبغ، ومؤشر تتسق مع االلتر 

 غايات األمراض غتر السارية. التنمية المستدامة العالمية و 

o  ا من موارد التمويل وآلياته، وربما تشتمل
ً
اتيجية جمع التمويل لالتفاقية اإلطارية نطاق قد تحدد استر

 ستثماري كخيار من بنر  خيارات أخرى. اال مويل التعىل 

اتيجية العالمية يعتمد إىل حد كبتر عىل التمويل المتاح، يوصي تحالف االتفاقية اإلطارية أن نجاح  بما أن •
االستر

ي يرفع الفريق العامل تقاريره 
ين األول/  للمكتب ف  ، بحيث تتمكن أمانة المؤتمر من إحراز 2019أكتوبر  تشر

ي عام 
 .2020تقدم ملموس قبل انعقاد الدورة التاسعة لمؤتمر األطراف ف 

 

 

عد األمر مهًما
ُ
 لماذا ي

  

ا أمام تنفيذ االتفاقية اإلطارية، فإذا  ً ا كبتر
ً
 لطالما كان االفتقار لوجود تمويل مستدام لمكافحة التبغ عالمًيا عائق

ُ
تاعت

َ
اتيجية  ِمد االستر

ة مكافحة التبغ ) اتيجية العالمية’المعروفة بإسم العالمية لالتفاقية اإلطارية لتشي    ع وتتر الدورة الثامنة لمؤتمر  أثناء (’االستر

ي الجمع تمويالت إضافية مستدامة لدعم جهود األ نحتاج لتضافر الجهود األطراف، فسوف 
 لوباء التبغ عىل ي لتصدطراف ف 

                                                 
1
ي الدورة الثامنة لمؤتمر األطراف كجزء من مناقشات البند   

 
حة لالعتماد ف ة مكافحة التبغ مقتر اتيجية العالمية لتشي    ع وتتر من جدول األعمال  1-7االستر

ي الملحق المؤقت، 
 
اتيجية ف  ، متاح من  خالل: FCTC/COP/8/11من الوثيقة  2يمكن أن تجدوا نص االستر

http://www.who.int/fctc/cop/sessions/cop8/FCTC_COP_8_11-AR.pdf 

http://www.fctc.org/
http://www.who.int/fctc/cop/sessions/cop8/FCTC_COP_8_11-AR.pdf
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، باإلضافة إىل  انية االتفاقية اإلطارية وخطة عملها. المستوى القومي ي متر 
 
امات المذكورة ف  دعم تمويل أمانة المؤتمر للوفاء بااللتر 

 

اتيجية العالمية  ي دورته الثامنة االستر
 
ي نفس الوقت، إذا اعتمد مؤتمر األطراف ف

 
ي وضع حجج جديدة وف

 
فإنها قد تساعد ف

ي تنفيذ 
 
 االتفاقية اإلطارية. لالستثمار ف

 

 : عائق كبير أمام تنفيذ االتفاقية اإلطاريةالتمويل العالم  فجوة 

  

حرز 
ُ
ي تحويل توصيات سياسات االتفاقية اإلطارية إىل ممارسات عىل المستوى  12بعض التقدم عىل مدار ال   نا بينما أ

 
عاًما الماضية ف

ة  ، إال أنه ال تزال توجد فجوات كبتر أحد أكتر عوائق إحراز الحكومات بأن  تكررت شكوى، وقد وداخل كل منها قاليم األ بنر  القومي

 التقدم هي االفتقار لموارد مستدامة. 

 

" كلف تحالف االتفاقية اإلطارية مؤخًرا ب بناًء عىل بيانات  2من أجل تنفيذ االتفاقية اإلطاريةتقدير حجم "فجوة التمويل العالمي

ة من البلدان تمثل إقليمها،  وقد أشار التحليل إىل أن النصيب القومي للفرد من اإلنفاق عىل سياسات مستقاة من مجموعة صغتر

ي بالمستويات المطلوبة لتصعيد السياسات بصورة فعالة 
ي لتر مكافحة التبغ محلًيا نادًرا ما يف 

ي  تفر
متثل لالتفاقية تللمستويات التر

 اإلطارية. 

 

ية استثمارات هائلة من العون الدوىلي لمكافحة التبغ خالل  تلك أنه بينما قدماألكتر من ذ عدد من الحكومات والمؤسسات الختر

ة بنر  التمويل ة، إال أنه ال تزال توجد فجوة كبتر لتنفيذ لالتفاقية بنر  المطلوب لمكافحة التبغ و  الحاىلي  والدوىلي المحىلي  األعوام األختر

  اإلطارية
ً
ا كامل

ً
 .تنفيذ

 

امات  منأمانة المؤتمر  يقر تحالف االتفاقية اإلطارية بما تتطلبهكذلك  ي المهم ولتنفيذ االلتر 
موارد مستدامة للوفاء بدورها التنسيفر

ي خطته عمله،  
ي اعتمدها مؤتمر األطراف ف 

انية التمويالت الإدارة كذلك تزيد التر اتيجية غتر المتواءمة خارجة عن المتر  مع االستر

ي عامالت المالية اليف المالعالمية من تك
كتر  عىل تشتيتوتتسبب ف 

ي خطة العمل، أما  التر
صندوق األولويات الجوهرية المحددة ف 

، كما سوف يسمح بيسمح وف التمويل الجماعي فس . بفاعلية أكتر ي اتيجر كتر  االستر
  التر

 

اتيجية العالمية لترسي    ع  جة لالستثمار تتمركز حول االسير
ُ
ة مكافحة التبغالتصدي للفجوة: تطوير ح  وتير

  

ي الدورة الثامنة لمؤتمرهم )البند  توفر 
ي ندعو األطراف العتمادها  ف 

اتيجية العالمية التر من جدول األعمال، الوثيقة  1-7االستر

FCTC/COP/8/11 )اتيجية لجمع التمويالت،  األساس اتيجية العالمية حيث أن ألي استر ذو أثر كبتر  عىل عدد صغتر تركز االستر

ات من  وأولوية ي ومجموعات من األهداف والغايات والمؤشر ي يمكن استخدامها سبل التدخل اإليجابر
 لقياس التقدم. التر

 

اتيجية العالمية لُحجة لالستثمار  جمة االستر ي دورته الثامنة، يوصي تحالف االتفاقية اإلطارية بتر
ي حالة اعتمدها مؤتمر األطراف ف 

ف 

: ستخدمهأن تيمكن  ي
، وقد تخدم ُحجة االستثمار ف   ا أمانة المؤتمر لدعم نشاطات جمع التمويالت عىل المستوى العالمي

 

  .اتيجية العالمية  تحديد احتياجات التمويل وأولوياتها عىل النحو الذي تحدده االستر

  ي سموارد التمويل  تحديد
اتيجية )التر  تكاليف أمانة المؤتمر(.  متضمنةتكون مطلوبة لتنفيذ االستر

 ي قد تدر  تحديد كل الموارد المحتملة
انيات القوميةالتر كاتالرسمية  اإلنمائية والمساعدة عوائد )أي المتر  يبة الشر  وض 

ائب عىل المستهلكنر    .(والض 

  

                                                 
2
ي آي الدولية،  

  دول اتفاقية ، 2018مؤسسة آر بر
 
بشأن  منظمة الصحة العالمية اإلطاريةفجوة التمويل للحد من الطلب عىل التبغ ف

عد لصالح تحالف االتفاقية اإلطارية، نص غتر منشور. مكافحة التبغ
ُ
 ، أ
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  .ي يمكن استخدامها لجمع عوائد إضافية لسد فجوة التمويل
اتيجيات واآلليات التر  تحديد االستر

 

ي لمثل ُحجة االستشمار تلك 
ي ُيحتمل أن ُيدرها اسالعوائد  أن تبنر  للممولنر  ينبغ 

تثمارهم، وذلك من ناحية النواتج الصحية )أي التر

اتيجية العالمية للحد من انتشار تعاطي التبغ بنسبة  ا و  -(2025% بحلول عام 30التقدم المحرز  نحو تحقيق غاية االستر
ً
من أيض

 ،والتحسينات االقتصادية من ناحية اإلنتاجية االقتصادية للبلدان ،كة بالنسبة للتحديات الصحية األخرىناحية المنافع المشتر 

امات   بمقتض  أهداف التنمية المستدامة. والتقدم المحرز نحو تحقيق اإللتر 

 

ي الختام، قد 
 
ي الحسبان مستوى األطراف الحاىلي من فجوات اإلنفاق والتمويل عىل الم يستلزموف

 
ا أن نأخذ ف

ً
ستوى األمر أيض

؛ اتيجية العالمية القومي ا لالستر
ً
ي بالنسبة للبلدان قومية محسوبة التكاليف  األمر من األطراف تطوير خططيتطلب هذا قد  فوفق

التر

فع األطراف وضع تلك الخطط، و  لديها  وجد ال ي  تقاريرهم بغرض تحديد احتياجات االستثمار وأولوياته بدقة. إجراءات محسنة لتر

 

اتيجيات جمع العوائد اإلضافية للوفاء بفجوة التمويل  ذو صندوق استثمار لالتفاقية اإلطارية إنشاء قد تتضمن اسير

 
 
 ازغرض حف

 

ي تتواءم مع يدعم تحالف االتفاقية اإلطارية مفهوم صندوق االستثمار 
ُحجة الباعتباره أحد اآلليات الممكنة لجمع التمويالت والتر

اتيجية جمع التمويالت، مع ستثمارية و اال  ي استهداف الموارد قد يوفر استر
 
 مستداًما متعدد األعوام ويساعد ف

ً
هذا الصندوق تمويل

 ألن  حة اإلطاريةيحتاج صندوق استثمار اتفاقية منظمة الص -لجذب الممولنر  -الشحيحة، إال أنه 
ً
بُحجة االستثمار  يكون متصل

حة المحددة أعاله و   المقتر
ً
اتيجية العالمية، سيوفر هذا ألن يكون متصل المزيد من سبل المساءلة بما أنه سيمكن مع االستر

 .ما هية النتائج المتوقعةكيف سيجري استغالل تمويلهم و هم لاستيعابتحسنر  المستثمرين المحتملنر  من 

 

ا أن يكون له غرض 
ً
ي لصندوق االستثمار أيض

انية التشغيل بأمانة المؤتمر )1: مزدوجينبغ  ي ذلك ( أن يوفر تمويالت لمتر 
بما ف 

ا 2، و (نشاطات تبادل المعرفة والمساعدة الفنية
ً
از
ّ
 حف

ً
ي حددتها للبلدان  3( أن يوفر تمويل

ي تتواءم مع األولويات التر
التر

اتيجية العالمية.   االستر

 

از التمويل سيتوفر 
ّ
ي ألطراف  كتر األ الحف

ي تعاب 
ي ال يمكن  أشد االحتياج التر

اتيجية التر انية البلد لالستثمارات االستر لمخصصات متر 

از ، ويمكن تقديم التمويل تلبيتها بصورة كافية
ّ
قدمكتمويالت مضاهية، بحيث   الحف

ُ
ي المجاالت  ت

الدفعات المالية بناًء عىل األداء ف 

ي  الحاكميةجلية للمتقدمنر  وترتيبات معايتر  لوضع ستظهر الحاجة ذات األولوية،
 تتسم بالشفافية.  التر

 

از يمكن تخصيص التمويل كذلك 
ّ
ي تخدم الغرض المزدوج يعاستلتعزيز  -بصفة خاصة- الحف

ائب التبغ، والتر اب البلدان لفرض ض 

ي نفس الوقت انتشار تعاطي التبغ خفضمن 
ي مكافحة التبغ،  إدرار عائد مستدام وف 

وتقر  للحكومات يمكن إعادة استثمارها ف 

ائب التبغ تدر إمكانية أن  (4خطة عمل أديس أباباوثيقة النواتج للمؤتمر الدوىلي الثالث لتمويل التنمية ) ا داخل  ض 
ً
ا متدفق

ً
عائد

 اإلطار العالمي لتمويل التنمية. 

 

 لوضع آلية مماثلة  االستئمانتأسست صناديق 
ً
بمقتض  معاهدات أخرى ودعًما لقضايا صحية عالمية أخرى مما قد يقدم مثاًل

 
ً
ي سصندوق ا اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقةأسست  بمقتض  االتفاقية اإلطارية، فمثل

  5المانحنر  متعدد  ئتماب 
ً
 يوفر تمويل
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ُ
ي هذا النسق لوصف التمويل الذي سيتوفر لتعزيز است

 
از ف

ّ
استيعاب البلد لتنفيذ سياسات مكافحة التبغ، بما يتضمن آليات خدم التمويل الحف

ائب التبغ(. لحشد تمويل محىلي مستدام لمكا  فحة التبغ )أي فرض ض 
4
 يمكن الحصول عىل خطة عمل أديس أبابا من خالل:   

http://www.un.org/esa/ffd/wp-content/uploads/2015/08/AAAA_Outcome.pdf  
5
ي متعدد المانحنر  ) 

اكة األمم المتحدة لتعزيز صندوق األشخاص ذوي اإلعاقة االستئماب  ا: UNPRD MDTFشر
ً
 (، انظر أيض

http://mptf.undp.org/factsheet/fund/RPD00 

http://www.un.org/esa/ffd/wp-content/uploads/2015/08/AAAA_Outcome.pdf
http://mptf.undp.org/factsheet/fund/RPD00
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، ويحكمه مجلس سياسات يضع  لكل ي عىل المستوينر  اإلقليمي والدوىلي اتيجر من النشاطات القومية وسبل التدخل االستر

اتيجية شاملة  وعات معينة بناًء عىل أهليتها للحصول عىل تمويل. استر  الستخدام التمويالت باإلضافة للجنة إدارة تعتمد مشر

 

. نموذًجا آخر قد يستحق  6ز والسل والمالريااإليد لمكافحةالعالمي الصندوق  يقدم بالمثل،  استكشافه بعمق أكتر

 

ي تقول بأن يمكن 
ا، يرحب تحالف االتفاقية اإلطارية بالتوصية التر ً صندوق االتفاقية  ديرتأن لمنظمة مثل البنك الدوىلي وأختر

ي إدارة صناديق مماثلة باع طويل، فالبنك الدوىلي باعتباره مؤسسة مالية رائدة له اإلطارية
 
ي  ف

 
اتيجيات مالئمة وف تطوير استر

ي 
 
ي إدارة المخاطر الماليةكذلك أسواق رأس المال الدولية، و الستثمار الموارد ف

 
 .7ف

 

 

 إجراء عاجل مطلوب اتخاذ 

 

اتيجية تمويل عالمية لتصعيد تنفيذ االتفاقية يدعم تحالف االتفاقية اإلطارية  كتر  عىل زيادة تطوير استر
تأسيس فريق عامل للتر

ا 
ً
اء لوضع مجموعة من الُحجج المقنعة المبناإلطارية، إال أننا نوصي أيض ية عىل دالئل للسبب بالسغي للحصول عىل نصيحة الختر

ي تنفيذ االت
 
ي للمستثمرين ألجله أن يستثمروا ف

اتيجية العالمية الذي ينبغ  فاقية اإلطارية، عىل أن تكون تلك الُحجج متصلة باالستر

ي دورته الثامنة. 
 
 حال اعتمدها مؤتمر األطراف ف

 

ّ  وضعيجب  ي الجىلي
التمويالت أو لحشد  ا يمكن استخدامه اآللياتيناقش هذا الفريق العامل أي  أن قبلهذا األساس المنطفر

ي األمرين، وُيعد  لكال دارتها أو إل 
 أحد تلك اآلليات المحتملة.  FCTC/COP/8/18صندوق االستثمار الموصوف ف 

 

ي 
ي دورته الثامنة فريق عامل لتنظًرا للحاجة العاجلة لتمويل إضاف 

نفيذ االتفاقية اإلطارية، فنحن نوصي بأن يؤسس مؤتمر األطراف ف 

اتيجية العالمية  ّ ليضع ُحجة لالستثمار وخطة لجمع التمويالت بناًء عىل االستر ي دورته الثامنة. –بتكليف جىلي
 إذا اعتمدها المؤتمر ف 

 

ي عام 
ي لهذا الفريق العامل أن يرفع تقارير التقدم المحرز لمكتب مؤتمر األطراف ف 

حراز تقدم ملموس قبل ضمان إ بغية 2019ينبغ 

ي عام 
 .2020االجتماع التاسع لمؤتمر األطراف ف 
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 https://www.theglobalfund.org/en/overview/ 
7
  :  صحيفة وقائع عن صناديق استئمان البنك الدوىلي

 http://siteresources.worldbank.org/CFPEXT/Resources/TFfactsheetapril2017.pdf 

https://www.theglobalfund.org/en/overview/
http://siteresources.worldbank.org/CFPEXT/Resources/TFfactsheetapril2017.pdf

