
 
  منظمـة الصحـة العالميـة

  A/FCTC/COP/1/4  مؤتمر األطراف في اتفاقية
  ٢٠٠٦ يناير/ الثانيكانون  ٩  منظمة الصحة العالمية اإلطارية         

    بشأن مكافحة التبغ   
  الدورة األولى

   من جدول األعمال المؤقت٥-٤البند 
  
  
  
  

  ليات المساعدة القائمة والمحتملةاستعراض مصادر وآ
  
  

  مانةمذكرة من األ
  
  

  ةـمقدم
  
قيـام  "من اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ علـى            ) ج(٥-٢٦ة  تنص الماد   -١

مؤتمر األطراف في دورته األولى باستعراض مصادر وآليات المساعدة القائمة والمحتملة، استناداً إلى دراسة              
أخذ نتائج هذا   "يتم  ) د(٥-٢٦ ووفقاً ألحكام المادة  ". تهاتعدها األمانة، ومعلومات مناسبة أخرى، والنظر في كفاي       

 بعين االعتبار من قبل مؤتمر األطراف لدى البت فـي ضـرورة تعزيـز اآلليـات الحاليـة أو                    االستعراض
صندوق عالمي طوعي أو غير ذلك من اآلليات المالية المناسبة لتوجيـه المـوارد الماليـة اإلضـافية،                   إنشاء
لبلدان النامية األطراف واألطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية لمساعدتها علـى           االقتضاء، إلى ا   حسب

 اعتمدت جمعية الصحة العالمية السادسة والخمـسون، بموجـب          ٢٠٠٣مايو  / وفي أيار ". بلوغ غاية االتفاقية  
 الـدولي   حكـومي ، اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية وأنشأت الفريق العامـل ال          ١-٥٦ ج ص ع  القرار  

 ووفقاً للفقرة   .اجتماعه األول المفتوح العضوية والمكلف بالنظر في القضايا التي سيتناولها مؤتمر األطراف في            
استعراضاً للمصادر واآلليات القائمة والمحتملة فيمـا يخـص مـساعدة           "من القرار تشمل هذه القضايا      ) ٥(٧

وبناء على ذلك نظر الفريق العامل الحكومي الدولي فـي          ". األطراف على الوفاء بالتزاماتها بموجب االتفاقية     
القضية المطروحة واتفق على االختصاصات المتعلقة بالدراسة التي ستجريها األمانة المؤقتة بموجـب المـادة       

   ١.)ج (٥-٢٦
  
 من االختصاصات التي اعتمدها الفريق العامل الحكومي الـدولي أنـواع المـصادر              ٨تحدد الفقرة   و  -٢

تناولـه   عناصر وخصائص كل مصدر أو آليـة ممـا سـيجري             ٩يات التي يتعين بحثها، وتحدد الفقرة       واآلل
األسـاليب  " أن تبحث الدراسـة      ١٠، طلبت الفقرة     في هذا الصدد   وباالستناد إلى استعراض للسوابق   . بالتحليل

، ودعت الفقرة " العاملتياراالممكنة لتحسين تنسيق مصادر وآليات المساعدة القائمة وتحسين تكاملها ودمجها في 
  . إلى بحث األساليب الممكنة إلنشاء صندوق عالمي طوعي أو غير ذلك من اآلليات المالية المناسبة١١
  

                                                           
/  شـباط ٣، A/FCTC/IGWG/2/4 Rev.1االختصاصات، الوثيقة : دراسة مصادر وآليات المساعدة القائمة والمحتملة   ١

  .٢٠٠٥فبراير 
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 دراسة مستفيضة لمصادر وآليات المـساعدة القائمـة          هذا التقرير النتائج التي خلصت إليها      ويعرض  -٣
ووفقاً للمواضيع التي يتعين تناولها أجريت الدراسة فـي         . تأجرتها األمانة المؤقتة، باالستناد إلى االختصاصا     

، أو يمكـن أن      التمويل  ركز على الصناديق القائمة والمحتملة واآلليات المشابهة التي توفر         الباب األول  بابين،
اسة لجزء من الدر  فذ هذا ا  نُوقد  .  في متناول البلدان   يمكن أن تكون   بالتبغ، و  ذات الصلة  لألنشطة   ،توفر التمويل 
 فركز علـى الـصناديق      الثاني البابأما  .  من االختصاصات  ١٠ و ٩والفقرتين  ) د(و) ج(و) أ(٨وفقاً للفقرات   

 بالتبغ، ولكنها قد تكون     ذات الصلة الدولية القائمة واآلليات المشابهة التي ال توفر بالضرورة التمويل لألنشطة           
 مناسبة بموجب اتفاقيـة منظمـة الـصحة العالميـة           مناسبة كسوابق لدى النظر في إمكانية إنشاء آليات مالية        

  . من االختصاصات١١ و)ب(٨ باالستناد إلى الفقرتين هذا الجزء من الدراسةوقد نفذ . اإلطارية
  
يعرض نتائج الجزء   من التقرير   الجزء األول   . أيضاًفي جزأين    هذا التقرير    ُأعدوطبقاً لهيكل الدراسة      -٤

وحرصاً على اإليجـاز    . نتائج الجزء الثاني من الدراسة    من التقرير    الثاني   األول من الدراسة، ويعرض الجزء    
أما النتائج المفصلة لتحليل كل مصدر .  التقرير نبذة عن النتائج الرئيسية التي تمخضت عنها الدراسةيعطي هذا 

ودة في قاعدة وآلية من مصادر وآليات التمويل على حدة فليست معروضة بالكامل في هذا التقرير، ولكنها موج
  .بيانات تحتفظ بها األمانة المؤقتة

  
  الصناديق القائمة والمحتملة واآلليات المشابهة لألنشطة ذات الصلة بالتبغ  :الباب األول

  
  سلوب العملأ/ مقدمة

  
  ملخص الدراسة

  
مصادر القائمـة   بالسيعرض هذا الفرع ملخص النتائج الرئيسية التي تمخضت عنها الدراسة الخاصة              -٥
  . وأساليب وشروط الحصول على الموارد،المحتملة لتمويل األنشطة ذات الصلة بالتبغو
  
 من االختصاصات التي اعتمدتها الدول األعضاء في الفريق العامـل         ) د(و) ج(و) أ (٨تتضمن الفقرة     -٦

  : التمويللمصادر  الوارد أدناه دولة التقسيم١٢٠والبالغ عددها 
  

لة لتمويل األنشطة ذات الصلة بـالتبغ علـى الـصعيدين الـدولي             المصادر القائمة والمحتم    )أ(
وسيشمل هذا الفـرع قنـوات المـساعدة المتعـددة          . واإلقليمي، والتي قد تتقدم إليها البلدان بالطلبات      

  ؛األطراف والثنائية على السواء
  

حكومية مصادر التمويل والمساعدة الحكومية وكذلك التمويل والمساعدة من المنظمات غير ال            )ج(
  ؛باستثناء دوائر صناعة التبغ أو المنظمات المنتسبة إليها

  
جميع المصادر والمساعدات األخرى لألنشطة ذات الصلة بالتبغ على كل من الصعيد الدولي               )د(

واإلقليمي والوطني، والتي تفي بمتطلبات اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية ويمكن اسـتخدامها             
  .فاقيةلتحقيق أغراض االت

  
ولدى إعداد هذا التقرير تم أيضاً تقسيم مصادر التمويل المحددة في الفقـرات الـواردة أعـاله إلـى                     -٧

  :المجاالت التالية
  

تصنيف البنك   البلدان المرتفعة الدخل حسب   كل   بما في ذلك     –والمفوضية األوروبية   البلدان المانحة     •
  .الدولي

  
  .المؤسسات اإلقليمية ومنظمات األمم المتحدة المعنية بما في ذلك كل –المنظمات الدولية   •
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  . البنك الدولي والمؤسسات المالية اإلقليمية المعنية–المؤسسات المالية الدولية   •
  

ة والمؤسسات الوقفية وهيئات البحـوث العموميـة        االستئمانيالمنظمات غير الحكومية والصناديق       •
  .والمصادر الخاصة

  
  .البلدان، بما في ذلك الضرائب المفروضة على التبغ داخل مصادر التمويل  •

  
 من االختصاصات إلـى     ٩ مصادر التمويل القائمة والمحتملة تدعو أيضاً الفقرة         دراسةوباإلضافة إلى     -٨

  :بحث آليات الحصول على التمويل بشأن النقاط التالية
  

لبلـدان والمتطلبـات    مثل فئـات ا   (أساليب وشروط الحصول على الموارد ومعايير األهلية          )أ(
  ؛)المحددة

  
  جراءات تقديم الطلبات؛إ  )ب(

  
مثل المـساهمات اإللزاميـة والمـساهمات       (مصادر التمويل واآلليات وطرق توليد األموال         )ج(

  سيجري تناول هذا الجزء من االختصاصات في الجزء الثاني من هذا التقرير؛و –) الطوعية
  

  احة واألموال التي عادة ما يتم إنفاقها في السنة التقويمية؛المقدار التقريبي من األموال المت  )د(
  

  الخبرة العملية لمصدر أو آلية التمويل؛  )ه(
  

 وتقـدير نجـاح ذلـك       ،تقدير إمكانية توقع واستدامة التمويل المتأتي من المصدر أو اآلليـة            )و(
  .المصدر أو تلك اآللية بوجه عام

  
 مكافحـة   لمبادراتل جهة من الجهات المانحة القائمة أو المحتملة          النقاط فيما يتعلق بك    حثت هذه بوقد    -٩

عدت أثناء  ُأونظراً لحجم المعلومات التي     . نتائج ذلك  ويعرض هذا التقرير     ،)انظر المنهجية المبينة أدناه   (التبغ  
 تشمل النتـائج   الدراسة وافقت األمانة المؤقتة التفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية على إنشاء قاعدة بيانات            

 ١٥٠وتضم قاعدة البيانات ما يربو علـى        .  وذلك بهدف إدماج البيانات    ، جهة من الجهات المانحة    الخاصة بكل 
 وفي حين أن الدراسة تتضمن المعلومات المناسبة فـإن  .صفحة من المعلومات، وهي تشكل أساس هذا التقرير    

 اق يمكن البحث فيه بـسهولة، ويمكـن اسـتخدامه         قاعدة البيانات تحتوي على معلومات أكثر تفصيالً، في نس        
  . مبادرات مكافحة التبغمن يمولمساعدة األطراف على تحديد ل
  

   المتبعةالمنهجية
  
 والمؤسسات المالية الدوليـة والمنظمـات غيـر         االستبيانات الموجهة إلى البلدان والمنظمات الدولية       -١٠

وطبقـاً  . لعنصر الخاص بالجهات المانحة  في الدراسـة       الحكومية والمؤسسات الوقفية المانحة شكلت أساس ا      
لالختصاصات تتناول الدراسة فحسب التمويل الخاص بأنشطة مكافحة التبغ التي تستهدف تحديداً البلدان النامية              

ي حسب فئات البنك الدولمقسمة  االستبيان قائمة بالبلدان وضمِّن. أو البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية
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 والبلدان ذات الشريحة الدنيا من الدخل المتوسط والبلدان ذات الشريحة العليـا             البلدان المنخفضة الدخل   :التالية
  : وكانت مجاالت االهتمام الرئيسية في االستبيان ما يلي١.من الدخل المتوسط

  
ل السنوات الخمس تم تمويلها خالالتي المبادرات ذات الصلة بالتبغ والتي يتم تمويلها حالياً أو           )أ(

  معلومات محددة بخصوص كل مشروع من المشاريع الممولـة          تقديم لب في االستبيان،  طُو. الماضية
وأوردت هـذه   . )أو ملخص للمنظمات ذات المشاريع المتعددة     (من خالل استمارة التبليغ عن األنشطة       

لى نطـاق ومـدة هـذا       االستمارات أو الملخصات ما يدل على أنواع األنشطة الممولة حتى اآلن وع           
 .التمويل

  
. مصادر التمويل في إطار البرامج القائمة والتي يمكن أن تـشمل أنـشطة مكافحـة التبـغ                  )ب(

 أي  الخاصة بالتبغ إذا طلـب ذلـك      مبادرات  ال قائمة  يمكن أن تتضمن       "نافذة تمويل "ذلك بأية    ويتعلق
ويـوفر ذلـك    . فيما يتعلق بالدعم  طرف من األطراف المعنية، على أن تفي بمعايير الجهات المانحة           

 في الوقت الراهن وتحديد الفئـات التـي تنـدرج           السانحةالمعلومات الخاصة بتحديد فرص التمويل      
 .ضمنها

  
جديدة من التمويل يمكن أن تتاح خالل العامين القادمين ألنشطة مكافحة التبـغ، أو      أية أشكال     )ج(

 مبادرات مكافحة تشملتمكنها من أن ولجهات المانحة أية تغييرات تطرأ على مصادر التمويل القائمة ل
وفي . ويوفر ذلك المعلومات الخاصة بمجاالت التمويل أو الدعم التي يمكن أن تتاح في المستقبل. التبغ

ضـمن   تتعلق بالنقاط المندرجـة      أسئلة محددة  الجهات المانحة    طُرحت على إطار فئات التمويل هذه     
 : بيان ما يلي وتطلب من االختصاصات٩الفقرة 

  
مصادر التمويل في إطار البرنامج اإلنمائي القائم والتي يمكن أن تشمل األنـشطة ذات الـصلة                  •

  .بالتبغ
  
: رضـت الخيـارات التاليـة     عو. أنواع األنشطة التي يمكن دعمها من مصادر التمويل القائمـة           •

واالتصاالت وإذكاء الـوعي؛     والتعليم والتدريب، واالجتماعات والمؤتمرات،      ؛البنية التحتية  دعم
الخاصـة بالـسياسات    وسن التشريعات؛ وأنشطة البحوث والترصد القانونية أو االقتـصادية أو           

 واألمور التي يتعـذر     ، الوبائية؛ وبناء القدرات؛ والدعوة؛ وغير ذلك      /العمومية؛ والبحوث الطبية  
  .تحديدها

  
ة تقويمية لألنشطة ذات الصلة بالتبغ من        كل سن   في مستوى المساعدة اإلجمالي الذي يمكن تقديمه       •

 دوالر  ١٠ ٠٠٠ < التي يتعـذر تحديـدها؛ و      األمور: وعرضت الخيارات التالية  . البرنامج القائم 
 دوالر أمريكي؛ وما يتراوح بـين       ٥٠ ٠٠٠ دوالر أمريكي و   ١٠ ٠٠٠أمريكي؛ وما يتراوح بين     

 دوالر  ١٠٠ ٠٠٠بـين    دوالر أمريكي؛ ومـا يتـراوح        ١٠٠ ٠٠٠ دوالر أمريكي و   ٥٠ ٠٠٠
 دوالر أمريكي ومليون دوالر     ٥٠٠ ٠٠٠ دوالر أمريكي؛ وما يتراوح بين       ٥٠٠ ٠٠٠أمريكي و 

                                                           
وطبقاً لذلك التـصنيف تـم توزيـع    . ٢٠٠٥يوليو / التصنيفات مأخوذة من جدول تصنيف البنك الدولي لشهر تموز   ١

، ثم جـرى حـسابها      ٢٠٠٤االقتصادات على فئات الدخل حسب بيانات نصيب الفرد من الدخل القومي اإلجمالي لعام              
 دوالراً أمريكياً أو أقل؛ وذات الـشريحة        ٨٢٥ضة الدخل،   المنخف: والفئات هي . بالطريقة الحسابية ألطلس البنك الدولي    

 دوالراً  ١٠ ٠٦٥ -٣٢٥٦ دوالراً أمريكياً؛ والشريحة العليا من الدخل المتوسط،         ٣٢٥٥-٨٢٦الدنيا من الدخل المتوسط     
  . دوالراً أمريكياً أو أكثر١٠ ٠٦٦أمريكياً، والمرتفعة الدخل، 
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 خمسة ماليين   >أمريكي؛ وما يتراوح بين مليون دوالر أمريكي وخمسة ماليين دوالر أمريكي؛ و           
  .دوالر أمريكي

  
رضـت الخيـارات    عو. امج القائم الجهات التي يجوز لها التقدم بطلب التمويل أو الدعم من البرن            •

المؤسسات الوقفية؛ وغيرهـا    / ، والمنظمات غير الحكومية   المنظمات الدولية، والحكومات  : ةالتالي
  ).يرجى التحديد(

  
  . التي تتقدم بطلب المساعدةالمتلقية األهلية المحددة التي البد أن تفي بها الجهات معايير  •
  
درجت كل  وُأق باألنشطة ذات الصلة بالتبغ من البرنامج القائم،         البلدان التي يمكن دعمها فيما يتعل       •

البلدان المنخفضة الدخل، البلدان ذات     : البلدان في قائمة وردت في االستبيان تحت العناوين التالية        
  .الشريحة الدنيا من الدخل المتوسط، والبلدان ذات الشريحة العليا من الدخل المتوسط

  
  .مساعدةالتقديم طلبات إجراءات   •

  
ولت خالل موفيما يتعلق بالمشاريع التي    . رحت األسئلة نفسها فيما يتعلق بمصادر التمويل المحتملة       طُو  -١١

 تقديم معلومات محددة بخصوص كل مشروع تم تمويلـه،          المتلقيةلب من الجهات    طُ السنوات الخمس الماضية  
  .وذلك عن طريق استمارة التبليغ عن األنشطة

  
عملت فروق  تُمختلف أنماط التمويل الخاصة بكل فئة من الجهات المانحة في الحسبان اس           ولكي توضع     -١٢

على سبيل المثال تشمل المؤسـسات      (عد من أجل الفئات المختلفة      ُأطفيفة في المصطلحات في االستبيان الذي       
بيانات إلى كل فئة    رسلت مسودة االست  ُأو). ال تنطبق على الفئات األخرى    " القروض "تخصالمالية الدولية فئات    

المؤسـسات الوقفيـة،    / البنك الدولي، ومجموعة من المنظمات غير الحكومية      (من الفئات كنموذج يسترشد به      
 االستبيان  ُأرسلوفي حالة المفوضية األوروبية     ). سترالياأوصندوق األمم المتحدة للشراكات الدولية، وحكومة       

ونتيجـة لعمليـة إعـداد      . ل في بلجيكا إلبداء تعليقاته عليه     إلى مدير مكتب منظمة الصحة العالمية في بروكس       
وتـم  .  واستعمل المزيد من التعـاريف     ميسرةالنموذج اإلرشادي أعيدت كتابة مقدمة االستبيانات بلغة إنكليزية         

وكانت االستبيانات تحتوي أساسـاً علـى       .  األجوبة المحتملة  بعض قوائم تبسيط العديد من األسئلة والتوسع في       
االستمارة من استمارة تتضمن ولكن بعد عدة مشاورات تقرر تحويل . لة تحتمل أكثر من إجابة على األغلبأسئ

عدت قائمـة   ُأ و .أسئلة ال تحتمل إال إجابة واحدة      إلى استمارة تحتوي على      أكثر من إجابة محتملة على األسئلة     
لى أن األسئلة التي ال تحتمل إال إجابة واحدة         فق ع تُوا. باألجوبة المحددة مسبقاً لكل سؤال من األسئلة الرئيسية       

 إلجراء تحليل أكثر استفاضة للنتائج، وتسهل إدراج البيانات في قاعدة البيانات، والسيما فـي               تتيح فرصة أكبر  
  .ظل عدد الجهات المانحة الخاضعة للدارسة

  
لـشكل الـورقي     بنسخة من االختصاصات وبمواد توضـيحية، فـي ا         مشفوعةوأرسلت االستبيانات،     -١٣

  .وبالبريد اإللكتروني
  
). حسب تعريف البنك الدولي   ( التي تلقت االستبيان جميع البلدان المرتفعة الدخل         الجهاتشملت قائمة   و  -١٤

إلـى   مؤسسات مالية دوليـة و     ١٠ و  منظمة دولية  ١٦ هرسل االستبيان إلي ما مجموع    ُأوباإلضافة إلى ذلك فقد     
وإلى عدد كبير من المنظمات غير الحكومية والصناديق ) لصحة والتنميةللعامة  المديرية ا (المفوضية األوروبية   

فـي حـين أن قائمـة       و. مؤسسات الوقفية وهيئات البحوث العمومية ومصادر التمويل الخاصة       ة وال االستئماني
أيـضاً   شمل ذلـك  الجهات التي تلقت االستبيان شملت المنظمات التي تعنى أساساً بمبادرات مكافحة التبغ فقد              
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 إليه هذا استندواألساس المنطقي الذي . ، والتي ال ترتبط عادة بهذا المجالالعاديةمجموعة كبيرة من المنظمات     
  . التوزيع الواسع النطاق هو ضمان تغطية كل المصادر المحتملة

  
نحـة  وخالل هذه الفترة تمت المتابعة لدى معظم الجهـات الما        .  االستبيانات لملءوأعطيت مهلة شهر      -١٥

ومـن بـين    . االسـتبيانات وكيفيـة مـلء      األسئلة المطروحة    وفهمتتلقت االستبيانات،   قد  تكون   لضمان أن 
تم زعت على البلدان المانحة والمنظمات الدولية والمؤسسات المالية الدولية          ووالستين التي    االستبيانات الثالثة 

 تقـدم  بأن الجهة المانحة لـم       تفيد بخصوصه    تلقت المنظمة مراسالت رسمية    أو استبياناً   ٤٦ همجموع  ما ملء
 اسـتبياناً آخـر مـن       ٤٢ وتم تلقي    ١.لمبادرات مكافحة التبغ وبأنها ال تعتزم القيام بذلك في المستقبل          التمويل

 الحاالت التـي حـدث فيهـا خلـط          مثلفي بعض الحاالت،    و. المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الوقفية    
بعـد  و.  تمت المتابعة عن طريق الهاتف أو البريد اإللكتروني        ،ئلة معينة  على أس  المستجوبينبخصوص ردود   

 في مجال مكافحـة التبـغ أحيلـت هـذه           ، أو تعتزم العمل   ،كل جهة مانحة تعمل   بتدوين االستنتاجات الخاصة    
ضاً فذت أي نُباإلضافة إلى االستبيانات    و. االستنتاجات إلى تلك الجهة المانحة لكي تستعرضها وتحدد مدى دقتها         

وأدرجت في الدراسة نتائج هـذه      . مقابالت مع ممثلي عدد من الجهات المانحة من كل فئة من الفئات الرئيسية            
  . حسب االقتضاء،المقابالت

  
وأجري أيضاً استعراض للكتابات المناسبة المتعلقة بمصادر التمويل داخل البلد، بما في ذلك الضرائب                -١٦

  ٢.والضرائب اإلضافية ورسوم التسجيل
  

  قيود الدراسة
  
وعلى الرغم مـن أن     . ٢٠٠٥فبراير  /  شباط ٢٧بدأ نفاذ اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية في           -١٧

المحاجاة  مكافحة التبغ كانت تحظى بالدعم من جهات مانحة مختلفة قبل هذا التاريخ يمكن في الواقع                 مبادرات
ـ الوفي ظـل    . لتمويل محدودة فحسب في هذا المجال      قوة الدفع الخاصة با    كانت ، حتى ذلك التاريخ   بأنه، ابع ط

 والبرمجة في مجال التنمية على الصعيد الدولي ربما ال تكون هذه الدراسة قد تناولت الكثير من           الحالي للتمويل 
ة  برامج ثنائية كثيرة بعد فتـر      أنشئتوكما سيتبين الحقاً في التقرير فقد       . مصادر التمويل المحتملة تناوالً وافياً    

وإذا كانت هذه النقاشات لم تتناول حتى اآلن مبادرات مكافحـة           . من الحوار بين البلد الشريك والجهة المانحة      
فليس من الـصواب  ومع هذا  . التبغ، وهو األمر المرجح، فإن من المستبعد عرضها في إطار التمويل المحتمل           

ومن المرجح إذا أجريت هـذه      . المستقبلافتراض أن مبادرات مكافحة التبغ ال تشكل أساس بعض التمويل في            
 اختالفاً كبيراً، والسيما إذا أبدت البلدان النامية والبلـدان التـي تمـر              نتائجهاالدراسة خالل عامين أن تختلف      

  .اقتصاداتها بمرحلة انتقالية اهتماماً كبيراً بمتابعة أنشطة مكافحة التبغ
  
  
  
  

                                                           
 ُأرسلت إلى المؤسسات الوقفية وال المنظمات غيـر الحكوميـة وال المـصادر    هذا العدد ال يشمل االستبيانات التي   ١

الخاصة، حيث إنه ال يمكن تحديد العدد اإلجمالي لالستبيانات المرسلة إلى هذه الفئـة ألن االسـتبيانات وجهـت إلـى                     
تحـالف االتفاقيـة    على سبيل المثـال قـام       (المنظمات من قبل مجموعة مصادر باإلضافة إلى منظمة الصحة العالمية           

 ).اإلطارية بإرسال االستبيان إلى أعضائه
تقتضي مصادر التمويل داخل البلدان اتباع منهجية مختلفة نظراً الختالفها عن مصادر الدعم الممولة من الجهـات     ٢

 .المانحة
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تعلق بحقيقة أن بعض المنظمات أو المؤسسات قد ال تكون قـد            وثمة قيد ثانٍ فيما يتصل باالستبيانات ي        -١٨
قـد  و. فهمت كيفية تضمين مبادرات مكافحة التبغ مجموعة أنشطة تبدأ بالدعوة وتنتهي بمشاريع األمن الغذائي             

 مؤخراً على الصلة بين مبادرات مكافحة التبـغ وكـل           منظمة الصحة العالمية  برهنت الدراسات التي أجرتها     
 بـبعض   حـدا معرفة هـذه الـصالت قـد        عدم   وقد يكون عدم فهم أو       ١.مرامي اإلنمائية لأللفية  مرمى من ال  

مواءمتها بشكل أو    في حين أنها تستطيع في الواقع        ، بأنها ال تدعم مبادرات مكافحة التبغ      اإلفادةالمؤسسات إلى   
  . في إطار برامج الدعم التي تنفذهابآخر

  
  لمحتملةاستعراض المصادر واآلليات القائمة وا

  
لدى الدوائر المانحة الدولية، وخصوصاً البلدان األعضاء فـي لجنـة المـساعدة اإلنمائيـة والبـالغ                   -١٩

 إمكانية تقديم موارد كبيرة لتنفيذ اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية في البلـدان الناميـة     ، دولة ٢٣ عددها
 قدم أعضاء اللجنة وحـدهم مبلغـاً وقـدره          ٢٠٠٣ي عام   وف. البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية      أو
مليار دوالر أمريكي في شكل مساعدة إنمائية خارجية صـافية إلـى البلـدان الناميـة، ومبلغـاً آخـر                     ٦٩

ـ             ٧ وقدره  اقتـصاداتها بمرحلـة     رمليارات دوالر أمريكي في شكل معونة رسمية صافية إلى البلدان التي تم
  ٢.انتقالية

  
 ، حسب تعريف البنك الـدولي     ، بلداً من البلدان المرتفعة الدخل     ٣٦ هستبيان إلى ما مجموع   رسل اال ُأو  -٢٠

 بلداً ومن المفوضية، مما يعني أن معدل االستجابة         ٢٨ من   اإلجاباتووردت  . فضالً عن المفوضية األوروبية   
ن البلدان التي أجابت على ومن بي.  البلدان المانحةلفئة بإيجاز النتائج العامة ١ويعرض الجدول . ٪٧٨بلغ نحو   

االستبيان هناك تسعة بلدان كانت قد مولت مبادرات مكافحة التبغ خالل السنوات الخمس الماضية، وذكرت أن                
 في معرض إشارتها إلى أنها لم تمول األنشطة ذات الصلة           ،وذكرت المفوضية . التمويل أتيح من مصادر قائمة    

ومن بين البلـدان التـي أجابـت        . التمويل متاح من مصادر قائمة     أن   ،بالتبغ خالل السنوات الخمس الماضية    
 مـصادر   تيحيسبالسلب فيما يتعلق بالتمويل الخاص بالتبغ في الماضي والحاضر لم يذكر إال بلد واحد فقط أنه                 

 وذكرت سبعة بلدان    ،تمويل جديدة خالل العامين القادمين، في حين ذكرت تسعة بلدان أنها غير متأكدة من ذلك              
  .ه لن تكون هناك مصادر تمويل جديدةأن
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
١   The Millennium Development Goals and Tobacco Control, an opportunity for global partnership, Geneva 

World Health Organization, 2004 and Health and the Millennium Development Goals, Geneva, World Health 
Organization, 2005, p. 55.                                                                                                                      

٢   Managing Aid, Practices of DAC Member Countries, DAC Guidelines and Reference Series, OECD 
Publishing, Paris, 2005, p. 32    الرجاء مالحظة أن هذه األرقام أرقام عامة بالنسبة إلى كل مـن المـساعدة اإلنمائيـة 

  .الخارجية والمعونة الرسمية الموزعة على السواء
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  في الماضي والحاضر والمستقبل:  تمويل البلدان المانحة لمبادرات مكافحة التبغ-١الجدول 
  

 أو البلد المانح
  المنظمة المانحة

اإلجابة على 
  االستبيان

تمويل مبادرات 
مكافحة التبغ خالل 
السنوات الخمس 

  الماضية

 إتاحة
التمويل من 

ادر قائمة مص
  حالياً

 مصادر تمويل إتاحة
جديدة في العامين 

  القادمين

 البلد طرفاً كون
في اتفاقية منظمة 
الصحة العالمية 

 ٢١اإلطارية في 
/ تشرين الثاني

  ٢٠٠٥نوفمبر 

  نعم  غير متأكد  نعم  نعم  نعم  أستراليا
  نعم  غير متأكد  ال  ال  نعم  النمسا
  ال  نعم  ال  ال  نعم  البحرين
  نعم  غير متأكد  ال  ال  نعم  بلجيكا

  نعم  غير متأكد  ال  ال  نعم  بروني دار السالم
  نعم  )ربما(غير متأكد   نعم  نعم  نعم  كندا

  نعم  ال  ال  ال  نعم  قبرص
  نعم  ال   ال  ال  نعم  الدانمرك
عن طريـق   (نعم    فنلندا

  )الهاتف
  نعم  غير متأكد  نعم  نعم

  نعم  ال  نعم  ال  نعم   األوروبيةالمفوضية
  نعم  غير متأكد  ال  ال  نعم  فرنسا
ــتمكن مــن   نعم  ألمانيا ــم ي ل

  التحديد
لم يتمكن من   

  التحديد
  نعم  لم يتمكن من التحديد

 ذكر البلد أنه    -نعم  اليونان
 ملءلم يتمكن من    

ــتبيان  ــا االس كم
بسبب عـدم   ينبغي  

ــى   ــصديقه عل ت
  االتفاقية

ــتمكن مــن  ــم ي ل
  التحديد

لم يتمكن من   
  التحديد

  ال  لم يتمكن من التحديد

ــتمكن مــن   ال  داأيسلن ــم ي ل
  التحديد

لم يتمكن من   
  التحديد

  نعم  لم يتمكن من التحديد

ــتمكن مــن   ال  أيرلندا ــم ي ل
  التحديد

لم يتمكن من   
  التحديد

  ال  لم يتمكن من التحديد

  نعم  غير متأكد  ال  ال  نعم  إسرائيل
ــتمكن مــن   ال  إيطاليا ــم ي ل

  التحديد
لم يتمكن من   

  التحديد
  ال  لم يتمكن من التحديد

  نعم  غير متأكد  نعم  نعم  نعم  يابانال
ــتمكن مــن   ال  الكويت ــم ي ل

  التحديد
لم يتمكن من   

  التحديد
  ال  لم يتمكن من التحديد

ــتمكن مــن   ال  ليختنشتاين ــم ي ل
  التحديد

لم يتمكن من   
  التحديد

  ال  لم يتمكن من التحديد

  نعم  ال  ال  ال  نعم  لكمسبرغ
  نعم  غير متأكد  ال  ال  نعم  مالطة
  نعم  ال  ال  ال  نعم  هولندا

  نعم  نعم  نعم  نعم  نعم  نيوزيلندا
  نعم  غير متأكد  نعم  نعم  نعم  النرويج
ــتمكن مــن   ال  البرتغال ــم ي ل

  التحديد
لم يتمكن من   

  التحديد
  ال  لم يتمكن من التحديد

              نعم  غير متأكد  ال  ال  نعم  قطر
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البلد المانح أو 
  المنظمة المانحة

اإلجابة على 
  االستبيان

تمويل مبادرات 
مكافحة التبغ خالل 
السنوات الخمس 

  الماضية

إتاحة 
التمويل من 
مصادر قائمة 

  حالياً

إتاحة مصادر تمويل 
جديدة في العامين 

  القادمين

كون البلد طرفاً 
في اتفاقية منظمة 
الصحة العالمية 

 ٢١اإلطارية في 
/ تشرين الثاني

  ٢٠٠٥نوفمبر 

  نعم  ال  ال  ال  نعم  جمهورية كوريا
ــة العربيــ  ة المملك

  السعودية
ــتمكن مــن   ال ــم ي ل

  التحديد
لم يتمكن من   

  التحديد
  نعم  لم يتمكن من التحديد

  نعم  ال  ال  ال  نعم  سنغافورة
  نعم  غير متأكد  ال  ال  نعم  سلوفينيا
  نعم  ال  ال  ال  نعم  أسبانيا
  نعم  غير متأكد  نعم  نعم  نعم  السويد
  ال  ال/ نعم  ال  ال  نعم  سويسرا

اإلمــارات العربيــة 
  المتحدة

ــتمكن مــن   ال ــم ي ل
  التحديد

لم يتمكن من   
  التحديد

  ال  لم يتمكن من التحديد

  نعم  غير متأكد  نعم  نعم  نعم  المملكة المتحدة
الواليــات المتحــدة 

  األمريكية
  ال  لم يتمكن من التحديد  نعم  نعم  نعم

   واردة بالخط األسود بلدا٢٣ً والبالغ عددها البلدان األعضاء في لجنة المساعدة اإلنمائية
  

  البلدان المانحة التي ال تمول مبادرات مكافحة التبغ
  
ذكر ما مجموعه سبعة بلدان أنه ليس لديها حالياً مصادر تمويل متاحة ولن يكون لديها تمويل متـاح               و  -٢١

  .خالل العامين القادمين لمبادرات مكافحة التبغ
  
القتضاء على اسـتخدام القنـوات      تنص على أن يتم العمل حسب ا      التي   ٢٦ المادة   وبالنظر إلى أحكام    -٢٢

 النامية األطـراف    للبلدانالثنائية واإلقليمية ودون اإلقليمية والمتعددة األطراف األخرى لتوفير التمويل الالزم           
، يمكن افتراض أن األطراف في االتفاقية اإلطارية، إذا لم تكن           واألطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية     

 ومن ثـم تفـي      ،مبادرات مكافحة التبغ، ستنظر في تقديم هذه الموارد في المستقبل القريب          تقدم بالفعل موارد ل   
ومع ذلك فإن البلدان المانحة السبعة التي ردت بالسلب فيما يتعلق بدعم مبـادرات مكافحـة                . بشروط المعاهدة 

.  العالميـة اإلطاريـة    أطراف في اتفاقية منظمة الصحة     ،، في الواقع  التبغ في الحاضر أو المستقبل هي جميعاً      
  . توجيه أي تمويل في المستقبل لهذا المجال يتمنلماذا لوذكرت بضعة بلدان 

  
   في المستقبلمتأكدة من التمويل في مجال مكافحة التبغالالبلدان المانحة غير 

  
 أن تمويل مبادرات مكافحة التبغ ال يشكل حالياً جـزءاً مـن             في حين وذكرت تسعة بلدان أخرى أنه        -٢٣

  .من تمويل هذا المجال في المستقبلأيضاً غير متأكدة برنامجها القائم للدعم فإنها 
  

أضافت سويسرا أنه على الرغم من أن مكافحة األمراض ذات الصلة بالتبغ ليست من أولويـات                  •
 فإنها ال تـستبعد  ٢٠١٠-٢٠٠٣السياسات الصحية للوكالة السويسرية للتنمية والتعاون في الفترة     

المرتبط بالتبغ مـن مجـاالت       في البلدان التي يتحدد فيها أن عبء المرض          معينةاريع  دعم مش "
  ."  ذات األولويةالتدخل
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على الرغم من أن إسرائيل ال تمول حالياً مبادرات مكافحة التبغ فإنها ذكرت أنها سـتتمكن فـي           •
  .المستقبل من النظر في تقديم المساعدة المهنية والتقنية

  
 . في المستقبل من تقديم المساعدة إلى بلدان جنوب شـرق أوروبـا            قد تتمكن يا أنها   ذكرت سلوفين   •

مع مراعـاة الخـصائص الثقافيـة       ( في جهودها الرامية إلى سن تشريعات فعالة وعصرية          ."..
  )."واالقتصادية واالجتماعية للبلد المعني

  
وإذا .  العـامين القـادمين     التمويل خالل  أشكال جديدة من  ذكرت مالطة أنها غير متأكدة من أي          •

وإذكـاء  أتيح التمويل فإنه سيتاح للتعليم والتدريب واالجتماعات والمـؤتمرات واالتـصاالت             ما
وسيتأتى التمويل من برنامج البلد للمـساعدة       . ، وسن التشريعات، وبناء القدرات، والدعوة     الوعي

المتلقين أن يفـوا بهـا،      تي على    ال ،وستشمل معايير األهلية  . اإلنمائية الرسمية المتعدد األطراف   
.  على الصعيد الوطني بالحد من وباء التبغ وتمويل جزء مـن التكـاليف المتكبـدة      االلتزام الجاد 

وستتخذ طلبات الحصول على التمويل شكل الطلبات المكتوبة التي تتقدم بها حكومـات البلـدان               
  .المتلقية

  
  التي تدعم مبادرات مكافحة التبغيمية ومنظمات التكامل االقتصادي اإلقلالبلدان المانحة 

  
 على السؤال الخاص بمصادر     ، باإليجاب  فضالً عن المفوضية األوروبية    ، ما مجموعه تسعة بلدان    رد  -٢٤

المحتملة لمبادرات مكافحة التبغ من أجل البلدان النامية أو البلدان التـي تمـر اقتـصاداتها                أو  التمويل القائمة   
عض البلدان، مثل أستراليا وكندا ونيوزيلندا والواليات المتحـدة األمريكيـة، بتمويـل             ويقوم ب . بمرحلة انتقالية 

برامج مكافحة التبغ، تمويالً واسع النطاق في بعض الحاالت، في حين أن هناك جهات أخرى مثل المفوضـية                  
. ت البلد الـشريك   األوروبية، ذكرت أنها ترغب في تقديم الدعم في المستقبل إذا كانت مكافحة التبغ من أولويا              

 فقد ذكرت أنه سيتم استحداث مصادر       ، أية أموال من برامجها القائمة     عدم إتاحة  فعلى الرغم من     ،أما البحرين 
  .تمويل جديدة خالل العامين القادمين

  
  أستراليا

  
. لياتتولى الوكالة األسترالية للتنمية الدولية المسؤولية عن إدارة التعاون اإلنمائي الخـارجي ألسـترا               -٢٥

وخالل السنوات الخمس الماضية قدمت الوكالة الدعم لمبادرات ذات صلة بالتبغ مـن أجـل البلـدان الناميـة              
أستراليا على االستبيان تـم تحديـد       حكومة  وفي معرض إجابة    . والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية     

  :األنشطة التالية/ المشاريع
  

 اتفاقية إطارية قوية لمنظمة الصحة العالمية     "على بلوغ   " لعالميةتعزيز القدرة ا  "مشروع من أجل      •
وشمل ذلك دعم وظيفة أخصائي علمي في مكافحة التبغ في المكتب اإلقليمي            ". بشأن مكافحة التبغ  

في إقليم غـرب  " تعزيز وتيسير مبادرات مكافحة التبغ   "لغرب المحيط الهادئ التابع للمنظمة بغية       
في العملية الخاصة باالتفاقية    " إسهام هادف "ة الدول األعضاء على تقديم      المحيط الهادئ، ومساعد  

 تركز على التبغ وآثاره على      معنية بالتنمية ومول المشروع أيضاً نشر طبعة من مجلة        . اإلطارية
التنمية االجتماعية واالقتصادية، وخصوصاً بالنسبة إلى البلدان الواقعة في اإلقليم؛ كما عقد حلقة             

 وذلك في   ،ء القدرات في مجال مكافحة التبغ في أستراليا من أجل المشاركين من اإلقليم            عمل لبنا 
  .٢٠٠١أكتوبر / تشرين األول
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مشروع العمل من أجل الصحة في منطقة       " أمانة جماعة المحيط الهادئ بواسطة       تقديم الدعم إلى    •
لسارية فـي كيريبـاتي     والذي يستهدف الحد من معدالت انتشار األمراض غير ا        " المحيط الهادئ 

وتم أيضاً دعم سلسلة من األنشطة الوطنية الراميـة إلـى التـصدي لعوامـل               . وتونغا وفانواتو 
 وذلك عن طريق الـدعوة والـدعم التقنـي          ،)بما في ذلك تعاطي التبغ    (االختطار ذات األولوية    

طة البرمجية  وثمة نهج متكامل لتعزيز الصحة شكل أساس األنش       . والتدريب على الصعيد اإلقليمي   
، ولتهيئة بيئـات    "تشريعات داعمة للصحة   "لدعم سن " تدعيم السياسات الصحية العمومية   "وشمل  

  ".تحقيق المشاركة المجتمعية في دعم صحة الشباب"صحية، وتطوير المعارف أو المهارات و
  

يجي  يستخدم أسلوب منظمة الصحة العالميـة التـدر        برنامج في بلدان جزر المحيط الهادئ     "دعم    •
 زود البرنامج البلدان المشاركة بمعلومات وافية ووفر لها التدريب الالزم للمساعدة في             :"للترصد

  .وضع السياسات وإنشاء البرامج من أجل معالجة القضايا الصحية، بما في ذلك تعاطي التبغ
  
دئ بـشأن    برنامج متكامل لمنطقة المحيط الهـا      من أجل " منظمة الصحة العالمية     تقديم الدعم إلى    •

." من المعلومات إلى السياسات والوقايـة     :  وعوامل االختطار ذات الصلة بها     المزمنةاألمراض  
تعزيز القدرة على ترصد األمراض المزمنة في بلدان جزر المحـيط الهـادئ،             : وشمل البرنامج 

 وإنشاء آلية لجمع المعلومات وتبليغ البيانات عن األمراض المزمنـة فـي البلـدان المـستهدفة،               
الخطط الوطنية للوقاية من األمراض غير الـسارية        "إعداد  واستخدام البيانات المجموعة من أجل      

  ."ومكافحتها
  
للتمويل الخاص بالتبغ ذكرت الوكالـة أن لـديها         محدد  وعلى الرغم من عدم وجود أي برنامج دولي           -٢٦

 تحقق غايات اتفاقية منظمة الصحة       في األنشطة ذات الصلة بالتبغ والتي      مصادر تمويل متاحة يمكن استخدامها    
جزء مـن   ... "وإما  " ظرفي"وقد وصفت التمويل الخاص بهذه األنواع من األنشطة بأنه إما           . العالمية اإلطارية 

  ."أسلوب أعم لمكافحة األمراض غير السارية وتعزيز الصحة من خالل برنامج المعونة
  
من برنامجها  والمقدمة  ية الخارجية المتعددة األطراف      مصادر التمويل القائمة المساعدة اإلنمائ     وتشمل  -٢٧

المقدمـة  والمساعدة اإلنمائية الخارجية الثنائية     ) القسم الخاص بالصحة والسكان ونوع الجنس     (الصحي الدولي   
 مع حكومات البلدان الشريكة على أن ذلك يشكل أولويـة مـن             إذا اتُفق أو اإلقليمية،    /من برامجها القطرية و   

 دعم كل األنشطة المذكورة في االستبيان باستثناء دعم         ،برنامجها القائم خالل   من   ، الوكالة وتستطيع. األولويات
 ،ولم تتمكن الوكالة من تحديد األموال التي يمكن إتاحتها لمبادرات مكافحة التبغ           . البنية التحتية وسن التشريعات   

وقت الراهن يمكن للمنظمات الدولية، مثل منظمة       وفي ال . نفق خالل السنوات الخمس الماضية    ُأوال المبلغ الذي    
المؤسسات الوقفية  /  أن تطلب التمويل جنباً إلى جنب مع الحكومات والمنظمات غير الحكومية           ،الصحة العالمية 

مادامت معتمدة في إطار برنامج التعاون مع المنظمات غير الحكومية التـابع للوكالـة األسـترالية للتنميـة                  (
معايير أهلية محددة للحصول على التمويل الخاص بالتبغ، وهي معايير تتفاوت حسب البرنامج وهناك ). الدولية
 عليها مع الحكومات الشريكة ومتسقاً مع        من األولويات المتفق   وفيما يتعلق بالحكومات يتعين أن يكون     . المانح

منظمـة الـصحة    (لمنظمات الدوليـة    استراتيجية الوكالة للبرامج القطرية بالنسبة إلى ذلك البلد، وفيما يتعلق با          
يجب أن يكون متسقاً مع خطاب االلتزام الخاص بالوكالة األسترالية للتنمية الدولية ومنظمة الـصحة               ) العالمية

 أن تكـون المنظمـات غيـر        يجـب العالمية وسائر االتفاقات المعنية، وفيما يتعلق بالمنظمات غير الحكومية          
ويمكن دعم البلدان التالية فيما يتعلق باألنشطة ذات الصلة بـالتبغ           . ل الوكالة الحكومية األسترالية معتمدة من قب    

 الصين وفيجي وإندونيـسيا وكيريبـاتي وواليـات         :البرنامج القائم التابع للوكالة األسترالية للتنمية الدولية      من  
ي وتونغـا وتوفـالو     لـست  -ميكرونيزيا الموحدة وبابوا غينيا الجديدة والفلبين وساموا وجزر سليمان وتيمـور          

  .وفانواتو وفييت نام
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بأنـشطة  وال توجد أية إجراءات رسمية لتقديم الطلبات الخاصة بالحصول على المساعدة فيما يتعلـق               -٢٨
برنـامج  "وبدالً من ذلك تشير الوكالة إلى أن .  حيث إنه ال توجد آليات تمويل محددة لهذا المجال         مكافحة التبغ، 

 التبغ في إطار أنشطة صحية أعم، والسيما األنشطة التي تستهدف األمـراض غيـر             المعونة األسترالي يتناول  
ولم تكن الوكالة متأكدة مما إذا كانت هناك أشكال جديدة من التمويل ستتاح لألنشطة              ." السارية وتعزيز الصحة  

 وفي هـذا    ،وهي تعكف اآلن على وضع سياسة صحية جديدة       . ذات الصلة بالتبغ خالل العامين القادمين أم ال       
 في إقامة توازن مناسب بين األمراض السارية واألمراض غير السارية فـي إطـار               رسيتم النظ "...  السياق،

بيد أن الوكالة ذكرت أنه من المحتمل أن تواصل دعم األنشطة الخاصة بـاألمراض              ." عملية وضع السياسات  
 المحددة للتمويل ليست معروفة فـي هـذه         غير السارية في منطقة المحيط الهادئ، ولكن البرامج والمستويات        

/ وإذا ما أتيح تمويل جديد فسيخصص لكل األنشطة باستثناء دعم البنية التحتيـة والبحـوث الطبيـة                . المرحلة
وعلى الرغم من أن مصدر التمويل غير معروف في هذه المرحلة فمن المحتمل أن يتأتى من خـالل                  . الوبائية

األمـراض غيـر الـسارية      اإلقليمية في إطار أنشطة أعم تتناول       /  والثنائية برامج التمويل المتعددة األطراف   
الـصحة  يتعلـق بـإدارة    و في االستبيان    حددوثمة مجال آخر من مجاالت األنشطة المحتملة        . تعزيز الصحة و
الشيخوخة التابعة لحكومة أستراليا، والتي تتشاور حالياً مع أطراف فاعلة إقليمية أخرى فـي إقلـيم غـرب                  و

  :المحيط الهادئ
  

من أجل تحديد مدى توافر المهارات والخبرات التي يمكن ألستراليا أن تقدمها إلى بلدان              ...   
إقليم غرب المحيط الهادئ فيما يتعلق بسن التشريعات الخاصة بالتبغ، وبحوث الـسياسات العموميـة               

تساعد عملية التشاور أيـضاً     وس.  فيما يتعلق بالتبغ   وإذكاء الوعي االتصاالت  أنشطة  الخاصة بالتبغ، و  
 المشاورات  تلكوبناء على   . على تحديد بلدان إقليم غرب المحيط الهادئ التي تحتاج إلى هذه المساعدة           

ستقوم اإلدارة بإعداد نموذج مناسب للتنفيذ والتطبيق ألغراض الدعم المالي من الوكالـة األسـترالية               
  .للتنمية الدولية

  
  البحرين

  
على الرغم من عدم قيامها حالياً بتمويل أنشطة مكافحة         ذكرت،  من البلدان القليلة التي     كانت البحرين     -٢٩

 أنهـا    الخارجيـة،  التبغ ومن عدم وجود مصادر أموال لديها تتأتى من برنامجها القائم للمـساعدة اإلنمائيـة              
يل لكل األنشطة الموجزة    وسيتاح هذا التمو  . ستستحدث خالل العامين القادمين أشكاالً جديدة من التمويل المتاح        

ولـم يـتم    .  المساعدة اإلنمائية الخارجية الثنائية ومن تمويل مشاريع محددة        وسيتأتى من تمويل  في االستبيان،   
  . ولم تكن معايير األهلية معروفة في هذه المرحلة،تقديم أية مبالغ محددة

  
  كندا

  
برنامج المساعدة اإلنمائية التـابع للحكومـة       فيذ  تنتتولى الوكالة الكندية للتنمية الدولية المسؤولية عن          -٣٠

 دوراً هاماً في    برنامجه الدولي للمنح الصحية   الكندية، والذي يلعب من خالل      االتحادية  الكندية، بوزارة الصحة    
 خـالل   ،وقد شمل ذلك  . الجهود الخاصة بمكافحة التبغ والتي تستهدف تعزيز العمل العالمي بشأن مكافحة التبغ           

  : ما يلي،خمس الماضيةالسنوات ال
  

تقديم منح متنوعة إلى منظمة الصحة العالمية وإلى منظمات أخرى من أجل عمليـة التفـاوض                  •
الخاصة باتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية وتنفيذها في مجموعة متنوعـة مـن البلـدان               

 ومـواد تقنيـة   إعـداد ورقـات  "...  ذلك دعم أمانة منظمة الصحة العالمية في         وتضمن. النامية
الجتماعات هيئة التفاوض الدولية، وإسداء مشورة الخبراء القانونية، وتعميم المعلومات، ودعـم            
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 بغية مساعدة الدول األعضاء على      القدراتحلقات العمل التقنية في مختلف األقاليم من أجل بناء          
إلضافة إلى ذلك تم تقديم     وبا."  بشأن مكافحة التبغ   اعتماد اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية     

 األمـريكتين الدعم إلى منظمة الصحة للبلدان األمريكية من أجل تقديم الدعم التقني إلـى بلـدان                
دم الدعم أيضاً إلـى   قُو.  وتنفيذها  اإلطارية ألغراض التصديق على اتفاقية منظمة الصحة العالمية      

 رابطات الصحة العمومية    من قبل رية  الجهود المبذولة لصالح اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطا       
وقدمت الوكالة الكندية للتنمية الدوليـة الـدعم إلـى          . من خالل رابطة الصحة العمومية الكندية     

 غير الحكومية القادمين من البلدان النامية لحضور اجتماعـات          أعضاء الوفود الحكومية والوفود   
  .هيئة التفاوض الدولية

  
ة منظمة الصحة العالمية للتحرر من التبغ وإلـى منظمـة الـصحة             تقديم منح متنوعة إلى مبادر      •

لتعزيـز  "... للبلدان األمريكية من أجل توفير اإلرشادات والتوجيهات العملية للدول األعـضاء،            
المساعدة التقنية دعمـاً لألنـشطة      "... ، وتقديم   ..."وحشد الموارد الالزمة للمكافحة الشاملة للتبغ     

 واالقتـصاد والتعلـيم     والتشريعكافحة التبغ في مجاالت الترصد والبحوث       المستدامة المتعلقة بم  
وتيسير وتنسيق إقامة    ؛الصحي واإلقالع عن تعاطي التبغ والدعوة من خالل السياسات العمومية         

 والتطوير فـي    بهدف اإلصالح الشراكات الرامية إلى وضع االستراتيجيات أو مواصلة تطويرها         
أيضاً تقديم الدعم إلى مبادرة منظمة الصحة العالمية للتحرر من التبـغ            وتم  ." مجال مكافحة التبغ  

 لكي تصبح أطرافاً متعاقدة فـي اتفاقيـة منظمـة           التخطيطمن أجل مساعدة البلدان النامية على       
  .الصحة العالمية اإلطارية

  
جل مجموعة   من أ  - بحوث المكافحة الدولية للتبغ    - تقديم الدعم إلى مركز بحوث التنمية الدولية        •

إجراء بحوث راسخة   "... متنوعة من مشاريع البحوث وبناء القدرات ومكافحة التبغ الرامية إلى           
". وتوفير التمويل وقاعدة المعارف لوضع سياسات وبرامج فعالة لمكافحة التبغ في البلدان النامية            

ها المنظمـات    ومن ،مع مجموعة من األطراف الفاعلة    " العمل التعاوني "ودعمت مشاريع المركز    
 األنـشطة لتنفيذ مجموعة منـسقة مـن       "... غير الحكومية وأخصائيو مكافحة التبغ والباحثون،       

 وإلى مساعدة البلدان على     ،الرامية إلى دعم التصديق على اتفاقية منظمة الصحة العالمية وتنفيذها         
  ."إعداد دراسات لقياس وتقييم أثر مكافحة التبغ

  
 باالشتراك مع منظمة الصحة     ،ف اإلقالع عن التدخين والتعليم الصحي     تنفيذ برامج محددة تستهد     •

  . مثل البرنامج الكندي للتكنولوجيا المالئمة في مجال الصحة،العالمية ومنظمات أخرى
  
الوبائية يمكن دعم كل األنشطة المحددة في االستبيان من مصادر التمويـل            / وباستثناء البحوث الطبية    -٣١

  .القائمة
  
 دوالر أمريكي ومليـون دوالر      ٥٠٠ ٠٠٠ مبلغاً يتراوح بين     الكنديةت وزارة الصحة االتحادية     وحدد  -٣٢

 المنظمـات   وتُعد. كل سنة تقويمية لألنشطة ذات الصلة بالتبغ من برنامجها القائم         في  أمريكي يمكن أن تتيحه     
. يل أو الدعم من هذه البـرامج      المؤسسات الوقفية مؤهلة لتقديم طلبات التمو     / الدولية والمنظمات غير الحكومية   

وفيما يتعلق بمعايير األهلية المحددة تكون المنظمات المحلية والدولية العاملة في بلدان أخرى بـشأن المـسائل     
 للحصول علـى    المؤهلةوهناك عدد كبير من البلدان      . لتقديم الطلبات ذات الصلة بالمكافحة الدولية للتبغ مؤهلة       

البلدان واألقاليم المؤهلة محددة على موقع الوكالة الكندية للتنمية الدولية علـى            (مي  المساعدة على الصعيد العال   
  ).اإلنترنت
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لحصول على المساعدة من البرنامج الدولي للمنح الصحية التابع       لوفيما يتعلق بإجراءات تقديم الطلبات        -٣٣
  : تم تحديد ما يلي في االستبيانالكنديةلوزارة الصحة االتحادية 

  
ود مكافحة التبغ الرامية إلى تعزيز العمل العالمي في مجال مكافحة التبغ، واالستفادة من              جه  

الخبرات الكندية في مجال مكافحة التبغ، وزيادة المعرفة الدولية بأسلوب كندا في الحد من تعاطي التبغ 
المسائل ذات   بخصوص   الكنديةومكافحته، وتعزيز قاعدة المعارف التي لدى وزارة الصحة االتحادية          

 ٩٣٥ ٠٠٠ الكنديـة وتقدم وزارة الصحة االتحادية     . الصلة بالتبغ، وذلك من خالل البحوث التعاونية      
، ويتوقف  ة قيمة كل منحة من المنح حسب كل حالة على حد          وتقرر. دوالر كندي سنوياً لبرنامج المنح    

  . المعايير المحددةعلى مجموعة ذلك على طلبات المشاريع و
  
 حكومة كندا أنها تجري اآلن تقييماً لالستراتيجية االتحادية لمكافحة التبغ مع استراتيجية مجددة وذكرت  -٣٤

وإلى أن يتم االنتهاء مـن هـذه العمليـة          . ٢٠٠٧من المقرر اقتراحها على مجلس الوزراء االتحادي في عام          
مويل الجديدة الخاصة باألنـشطة      أية قرارات جديدة بشأن مصادر الت      يتسنى اتخاذ إعداد استراتيجية جديدة لن     و

أن تستمر في تنفيذ    "...  تتوقع   الكنديةكر في االستبيان أن وزارة الصحة االتحادية        ذُبيد أنه   . ذات الصلة بالتبغ  
  ."السابقاألمر في عليه األنشطة مثلما كان 

  
مويل األنشطة ذات الصلة     بت التي تقدمها كندا  وتسمح أيضاً ميزانية المساعدة اإلنمائية الخارجية القائمة          -٣٥
ويمكن أن تتاح المساعدة من برامج المساعدة اإلنمائية الخارجية المتعددة األطـراف والثنائيـة ومـن                . بالتبغ

  ).مصادر الشراكات الكندية(مصادر برمجية محددة 
  

  المفوضية األوروبية
  
نـت التزامهـا بتقـديم الـدعم        مسألة التبغ كقضية إنمائية أساسية وأعل     باعترفت المفوضية األوروبية      -٣٦

 والذي  ،المجال أثناء أحد اجتماعات الموائد المستديرة المعنية بمكافحة التبغ وبالسياسات اإلنمائية           التمويلي لهذا 
هذا االعتراف وهذا االلتزام في      وصيغ،  ٢٠٠٣فبراير  /  شباط ٤ إلى   ٣بروكسل ببلجيكا في الفترة من       قد في ع 

 ولدى بحث المفوضية دورها المحتمل في مكافحة التبغ في البلـدان            ١.االجتماععدت من أجل    ُأورقة مرجعية   
 بشأن الجانب الخاص بالطلب والعـرض فـي         التي تعلمتها المفوضية  النامية صيغ عدد من الدروس الرئيسية       

:  أن فعالـة وإلـى   آليات إلى أنه قد تحقق تقدم داخل االتحاد األوروبي في إعداد            وخلُص. مكافحة تعاطي التبغ  
بإمكان الجماعة األوروبية أن تساعد على معالجة قضية مكافحة التبـغ فـي بلـدان مـن خـارج االتحـاد                     "

  ٢".األوروبي
  
. وأكدت المفوضية مجدداً استعدادها لدعم مبادرات مكافحة التبغ في إطار ردها على استبيان المنظمة               -٣٧

 بالتبغ خالل السنوات الخمـس الماضـية ذكـرت          ولدى اإلجابة على السؤال المتعلق بدعم المبادرات الخاصة       
  : المفوضية أنه على الرغم من

  
  

                                                           
١   European Commission, DG Development, DG Health and Consumer Protection, Tobacco Control in EC 

Development Policy, A Background Paper for the High Level Round Table on Tobacco Control and 
Development Policy, Brussels 3-4 February 2003.                                                                                     

 .٦المرجع نفسه، صفحة    ٢
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 بشكل بارز في عملية البرمجة على الصعيد القطري في الوقت           تظهرأن مكافحة التبغ ال      ...
 مسألة مكافحة التبـغ مـن خـالل         معالجة الراهن فإن اللجنة مستعدة لدعم البلدان النامية الراغبة في        

وعلى الرغم من هذا يجب أن تأتي طلبات الدعم من البلـد            . ها الخاصة بالتعاون اإلنمائي   استخدام آليات 
  .الشريك بدالً من أن يتم فرضها من الخارج

  
  :المفوضيةوفي جزء الحق من اإلجابة على االستبيان قالت 

  
فـي   في أوروبا والخبرة التي اكتسبناها في مكافحة استهالك التبغ           تعلمناهاإن الدروس التي    

المفيدة الخاصة بما ينجح في هذا المضمار وباالسـتراتيجيات         " الدراية التقنية "االتحاد األوروبي توفر    
  . إتاحتها للبلدان الراغبة في الشروع في مكافحة التبغ، وينبغي،المثمرة، ويمكن

  
 التـابع   لقـائم برنـامج اإلنمـائي ا    المصادر للتمويل من    أم ال    ما إذا كانت هناك      بتحديدوفيما يتعلق     -٣٨

 أن مجمل معونتها يتم توجيهه من خـالل حكومـات         للمفوضية من أجل أنشطة مكافحة التبغ ذكرت المفوضية       
وأضـافت  . وهكذا فإن اإلجابة على السؤال المطروح تتوقف على أولويات الحكومة الشريكة          . البلدان الشريكة 

  : قائلةالمفوضية
  

 عـن   الكلـي النطاق أو من خالل دعم االقتـصاد        يجري تقديم دعم متزايد للبرامج القطاعية       
المعونـة  محـل   هذه األشكال من المساعدة اإلنمائية      على نحو متزايد    وستحل  . ميزانية الدولة طريق  

ومن ثم فإذا اختارت الحكومات إنفاق ميزانياتهـا الوطنيـة أو ميزانيـات             . بمشاريع محددة الخاصة  
  .من المفوضيةالمقدم عم ذلك باستخدام التمويل  مكافحة التبغ فيمكن دالوزارات المعنية على

  
وفيما يتعلق بتحديد المجاالت التي يمكن فيها لتمويل األنشطة ذات الصلة بالتبغ أن يتأتى من البرنامج                  -٣٩

للمفوضية تحدد المفوضية أن برنامجها اإلنمائي الثنائي هو أنسب مـصدر للقيـام بـذلك               التابع  اإلنمائي القائم   
  ).تجيب لألولويات المحددة وطنياًحيث إنه يس(
  
وحددت المفوضية كل األنشطة المذكورة في االستبيان باعتبارها أنشطة يمكن دعمها مـن مـصادر                 -٤٠

وباإلضافة إلى ذلك فقد حددت الدعم الخاص       . اًاألموال القائمة، ومرة أخرى استجابة لألولويات المحددة وطني       
للدعم المقدم حالياً من    أعطت المفوضية مثاالً    و. آخر يمكن النظر فيه   جال  كمسبل المعيشة الزراعية أو الريفية      ب

وعلى الرغم من أن الحد من الفقر هو        . الذي يستهدف تحسين سبل المعيشة    وأجل تنويع المحاصيل في مالوي،      
ن إنتاج  فوائد موازية من حيث تنويع المحاصيل للتحول ع       "... أحد األهداف الرئيسية للبرنامج فقد تكون هناك        

بيد أن المفوضية أضافت أن الجهود الرامية إلى تنويع المحاصيل لتحويلها عن التبغ يجب إدراجها فـي       ." التبغ
 علـى طلـب     ءالسياسة الزراعية الحكومية، وبعد ذلك يمكن للمفوضية تقديم الدعم لهذه األطر فحـسب بنـا              

  .الحكومات
  
 المحتمل للتمويل الذي يمكن تقديمه في كل سنة تقويمية        المستوى التدليل على ولم تتمكن المفوضية من       -٤١

وأضـافت المفوضـية أن     .  حالياً أية أموال ألنشطة محددة     تخصصلألنشطة ذات الصلة بالتبغ، حيث إنها ال        
ولم . المستويات اإلجمالية للتمويل لن يتسنى تحديدها إال في سياق عملية وضع األولويات على الصعيد الوطني              

 المعايير مع الدعوة إلى     سترسل مشاريع محددة، حيث     ما يتعلق بتمويل  عايير محددة لألهلية باستثناء     ذكر أية م  تُ
  .تقديم االقتراحات
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وتم في االستبيان تحديد الحكومات باعتبارها المجال األساسي للـدعم المحتمـل، حيـث إن مجمـل                   -٤٢
ية مؤهلة أيضاً للحصول على التمويل من خـالل  كما أن المنظمات غير الحكوم   . المساعدة اإلنمائية يوجه إليها   

 الخـدمات بتمويـل مـن       علـى تنفيـذ   الحكومات  معها  وباإلضافة إلى ذلك يمكن أن تتعاقد       . تمويل المشاريع 
ألن مكافحة التبغ تقتضي التعاون بـين عـدة قطاعـات      نظراً  وتضيف الورقة المرجعية أيضاً أنه      . الحكومات

قطاع التعليم والقطاع المالي والقطاع الزراعي والقطاع اإلعالمـي، تكتـسي           مختلفة، بما فيها قطاع الصحة و     
وبنـاء  .  وإقامة الشراكات بين مختلف األطراف الفاعلـة       بالتنسيق عندما يتعلق األمر     قصوىالحكومات أهمية   

 ومع ذلك فإن ١.على ذلك خلصت المفوضية إلى أن من المرجح أن تكون الحكومات هي مجال الدعم األساسي        
فـي االتحـاد    المفوضية أقرت أيضاً في الورقة المرجعية بإمكانية تقديم مساهمة من المنظمات غير الحكومية              

  .  في مبادرات مكافحة التبغالمدني والمنظمات الشقيقة في العالم النامي لضمان إشراك المجتمع األوروبي
  
يان تستطيع االسـتفادة مـن مـستوى    ذكرت المفوضية األوروبية أن كل البلدان المذكورة في االستب و  -٤٣
ددت مكافحة التبغ كأولوية وطنيـة فعندئـٍذ سـيمكن إدراجهـا فـي هـذه                حوإذا  . من المساعدة اإلنمائية   ما

 القائمـة مـع عـدم       والتي شـملتها  البلدان األعضاء في المفوضية     هو  االستثناء الوحيد   والمحتملة،   المساعدة
عتبر أنشطة مكافحة التبغ في الـدول       ومع ذلك تُ  .  الخاصة بالتنمية  أي تمويل محدد متاح من الميزانيات      وجود

صندوق مكافحة التبـغ وبرنـامج الـصحة        (األعضاء في المفوضية مؤهلة وفي إطار آليات التمويل الداخلية          
  ).العمومية

  
ـ       وترتبط إجراءات التقدم بطلبات الحصول على المساعدة          -٤٤  ةارتباطاً وثيقاً بالعمليـة الجاريـة الخاص

ـ             بإعداد .  الـشريكة  ةورقة استراتيجية قطرية متعددة السنوات، وبالحوار القائم بين وفد المفوضـية والحكوم
أمـراً بـالغ األهميـة لألسـلوب الـذي          ) المـستفيد ( السياسات على المستوى الـوطني       امتالك زمام  ويعتبر
األطـراف الفاعلـة الرئيـسية       يـتم إشـراك      ، فلضمان فعالية المشاركة   ، على ذلك  ء وبنا .المفوضية تنتهجه
فـي إعـداد    ) الحكومات والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص، وغيـر ذلـك         (المستوى القطري    على

استراتيجية قطرية متعددة السنوات تكون موضوع حوار على مـستوى الـسياسات بـين الحكومـة                 ورقات
مكافحـة  مـسألة   ضـوح البلـدان المـستفيدة       وإذا لم تطرح بو   . العمليةوالمفوضية قبل االنتهاء من      المستفيدة

 أثناء إعداد االستراتيجيات القطرية فلن يكون هذا المجال من المجـاالت            يلزم فيه تقديم المساعدة   كمجال   التبغ
 مكافحة  مسألة ترغب في معالجة     ةإذا كانت الحكوم  : "كر في الورقة المرجعية   ذُومثلما  . التي تتلقى الدعم المالي   

اكتها مع المفوضية فإنها مستعدة لمناقشة كيفية إتاحة األموال وتوجيهها واستخدام اآلليـات             التبغ من خالل شر   
  ."القائمة

  
 حيث إنها خلـصت إلـي أن        المفوضية،ولن يتاح أي تمويل جديد ضمن اإلطار المالي القائم من قبل              -٤٥
وذكرت المفوضية أيـضاً أنـه،      ٢.بغ القائمة يمكن أن تستخدم في التمويل المحتمل الخاص بالت         اإلنمائيةليات  اآل

باالتساق مع مبادئ التعاون اإلنمائي، يجب أن يتم ذلك على سبيل االستجابة لطلبات الحكومات ال على سـبيل                  
  .  من قبل المفوضية"المتابعة النشطة"
  
  
  

                                                           
 .٩المرجع نفسه، صفحة    ١
ذكرت المفوضية األوروبية أن الموارد الالزم تقديمها لمبادرات مكافحة التبغ علـى المـستوى القطـري سـتكون        ٢
 .٩المرجع نفسه، صفحة . اآلليات القائمة، ومن ثم يمكن توجيهها من خالل "متواضعة"
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  ١فنلندا
  
وحتى اآلن  .  الفنلندي  التعاون اإلنمائي الدولي في وزارة الخارجية إدارة التعاون اإلنمائي         دائرةتتولى    -٤٦

 مع كون الرعاية الصحية أحد عناصر ،تقوم السياسة التي ينتهجها البلد في التعاون اإلنمائي على الحد من الفقر
 يورو سنوياً لمنظمـة     ٤٠٠ ٠٠٠وقد قدمت فنلندا خالل السنوات الثالث الماضية مبلغاً وقدره نحو           . البرنامج

ة منظمة الصحة العالمية اإلطارية وسائر مبادرات التحرر من التبغ، وقد           الصحة العالمية من أجل إعداد اتفاقي     
وباإلضافة إلى ذلك برز موضوع التبغ كجزء مـن         .  من برنامجها اإلنمائي المتعدد األطراف     تأتت هذه المبالغ  
  ). لصحة الرئة في قيرغيزستانأعمفي إطار برنامج ( للبلد  التابعالبرنامج الثنائي

  
 من أن فنلندا غير متأكدة من التمويل المتعدد األطراف في المـستقبل يمكـن أن تكـون                  وعلى الرغم   -٤٧

فـي  ) على سبيل المثال الوقاية من األمـراض المزمنـة        ( من عنصر صحي أعم      مناسبة كجزء مكافحة التبغ   
  . للبلد التابعالبرنامج الثنائي القائم

  
  اليابان

  
 المساعدة الثنائية ذات الصلة بالصحة من خالل هيئة         ماعيةتقدم وزارة الصحة والعمل والرعاية االجت       -٤٨

وخالل . ، ووزارة الخارجية ووكالة التعاون الدولي اليابانية      لخدمات الرعاية االجتماعية  التعاون الدولي اليابانية    
ضايا السنوات الخمس الماضية قدمت اليابان الدعم المذكور أدناه لألنشطة ذات الصلة بالصحة، بما في ذلك الق               

  :المتعلقة بالتبغ
  

وشمل المـشروع تـدريب العـاملين       . في نيبال " المشروع المجتمعي بشأن السل وصحة الرئة     "  •
الصحيين على التعريف بالمخاطر المرتبطة بتعاطي التبغ، وتوعية المجتمعات بالقضايا الخاصة           

 وتوزيـع   لعمـل ألفرقة التنسيق وعقـد حلقـات ا      وقد تأتى ذلك من خالل عقد مناقشات        . بالتبغ
  .الكتيبات

  
وقـد  . وسط أمريكا وغربها  في  "  والوقاية منها   المزمنة الساريةغير  مكافحة األمراض   "مشروع    •

قدت في جامايكا بـشأن    عحضر عاملون صحيون من البلدان المشاركة في اإلقليم حلقات دراسية           
  .األمراض غير السارية المزمنة، بما في ذلك موضوع التدخين

  
باالستناد إلى خبرة   ". لتدريب الجماعي بشأن الوقاية من األمراض ذات الصلة بنمط الحياة         دورة ا "  •

مكافحة األمراض ذات الصلة بنمط الحياة يستهدف هذا البرنامج التدريبي تزويد البلدان في اليابان 
أنمـاط   لتحسين الصحة والوقاية من االعتالل الناجم عن بعـض           الالزمة "بالدراية التقنية "النامية  

  .الحياة، بما في ذلك تعاطي التبغ
  
لحكومات قدمت حكومة اليابان أيضاً دعماً كبيراً لمنظمـة الـصحة           لباإلضافة إلى الدعم المتاح       •

كمـا  . العالمية من أجل األنشطة المرتبطة بوضع وتنفيذ اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية           
  .التابعة للمنظمةقدمت دعماً عاماً لمبادرة التحرر من التبغ 

  

                                                           
 .تم االنتهاء من إعداد هذا الفرع بعد مقابالت أجريت مع موظفين من الوزارات المعنية   ١
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 ضمن إطارها القائم الخاص بالمساعدة اإلنمائية       تنَّفذوذكرت اليابان أن المساعدة ذات الصلة بالصحة          -٤٩
" ولويـة األمحـددة ذات    ال الطلبات" يتم النظر في التعاون التقني عندما تقدم البلدان          من حيث المبدأ  و. الخارجية

عم أي مجال من المجاالت على مجموعة متنوعة من االعتبـارات،           ويتوقف اتخاذ أي قرار يقضي بد     . سنويةال
 اليابـان   وتقـوم ." مالءمتـه مشروع واستدامته ومدى    ال وجدوىاالحتياجات اإلنمائية داخل البلد،     "...بما فيها   

  . قائمة لجنة المساعدة اإلنمائيةمن أجل البلدان المدرجة فيالتعاون التقني ب
  
في وزارة الصحة والعمل والرعايـة      ة الخاصة بالمساعدة اإلنمائية الخارجية      وأوردت اليابان الميزاني    -٥٠

 مصادر تمويل جديـدة فـي مجـال         ستتيحبيد أنها لم تقرر ما إذا كانت        .  كمصدر محتمل للتمويل   االجتماعية،
  .مكافحة التبغ أم ال خالل العامين القادمين

  
  نيوزيلندا

  
 ة، مسؤولية تنفيـذ برنـامج المـساعدة اإلنمائيـة الرسـمي           الدوليةللتنمية  تتولى الوكالة النيوزيلندية      -٥١
وخالل السنوات الخمس الماضية قدمت الوكالة الدعم إلى المبـادرات ذات الـصلة بـالتبغ               . لنيوزيلندا التابع
 فـي   تتـاح مجموعة من بلدان جزر المحيط الهادئ، ولديها مصادر لمساعدة األنشطة ذات الصلة بالتبغ،               في

بنـاء القـدرات    "ويتم تمويـل البرنـامج القـائم، وهـو          . مجها القائم للمساعدة اإلنمائية الخارجية    برنا إطار
، مـن البرنـامج الـصحي اإلقليمـي لمنطقـة           "ألغراض مكافحة التبغ في منطقة المحيط الهـادئ        اإلقليمية
 ٢٠٠٣ة بـين عـام      فذت المرحلة األولية من المشروع فـي الفتـرة الممتـد          نُو. الهادئ التابع للوكالة   المحيط
لتشمل ساموا وجزر سليمان وفـانواتو وتوفـالو خـالل            في تونغا وجزر كوك، ويجري تمديدها      ٢٠٠٤ وعام
ويتمثل الغرض الرئيسي في دعم جهود بلدان جزر المحـيط الهـادئ            . ٢٠٠٦ إلى عام    ٢٠٠٥من عام    الفترة
ـ          في  وتـدعم . ة علـى تعـاطي التبـغ      التصدي لآلثار الصحية واالجتماعية واالقتـصادية الـضارة المترتب

 دوالراً نيوزيلنـدياً للمرحلـة      ٢٤٦ ٥٨٦ حيـث قـدمت مبلغـاً وقـدره          ٢٠٠٣المشروع منذ عـام      الوكالة
ربما يتاح التمويل أيضاً مـن الوكالـة،        و.  دوالراً نيوزيلندياً للمرحلة الثانية    ٨٦٣ ٥٩٧ومبلغاً وقدرة    ،األولى
وسـيلزم أن تتقـدم     . ية الخارجية الثنائية لمنطقة المحـيط الهـادئ       إطار برنامجها القائم للمساعدة اإلنمائ     في

الشريكة بطلب أي تمويل ثنائي جديد أثنـاء المفاوضـات الخاصـة باالسـتراتيجية القطريـة بـين               الحكومة
ويمكن مساعدة البلدان التاليـة مـن منطقـة المحـيط الهـادئ، مـن               . نيوزيلندا والحكومة الشريكة   حكومة
وسـاموا  بـابوا غينيـا الجديـدة    جزر كوك وفيجي وكيريباتي ونيووي و     : ثنائية أو الوطنية  الصحية ال  البرامج
. وينشر موقع الوكالة علـى اإلنترنـت معـايير األهليـة األخـرى            . سليمان وتونغا وتوفالو وفانواتو    وجزر
 المؤسـسات الوقفيـة ووكـاالت المـساعدة       /  للحكومات، والمنظمات غيـر الحكوميـة      التمويليتاح   وربما
:  ما يلـي   ، دعمها من البرنامج الثنائي    والتي يحتمل وتشمل األنشطة المدعومة من قبل البرنامج القائم،         .التقنية

، وسن التشريعات، وبنـاء القـدرات،       وإذكاء الوعي التعليم والتدريب واالجتماعات والمؤتمرات واالتصاالت      
  .والدعوة

  
 الوكالة أية أشكال جديدة من التمويل في مجال مكافحـة           وفيما عدا التمويل الثنائي المحتمل ال تقترح        -٥٢
ومع ذلك فقد ذكرت نيوزيلندا أنها ستستمر في تقديم المساعدة الطوعية إلى البلدان الناميـة مـن أجـل                   . التبغ

  .األنشطة ذات الصلة بالتبغ، على أن توجه أساساً إلى دول المحيط الهادئ
  

  النرويج
  
ية قدمت النرويج الدعم للمبادرات ذات الصلة بالتبغ من خـالل تقـديم             خالل السنوات الخمس الماض     -٥٣

) ٢٠٠٥-٢٠٠٤ مليون كراون نرويجي في الفترة       ٣,٩( منظمة الصحة العالمية     إلىمساهمات غير مخصصة    
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ومشروع بشأن بناء القدرات في مجال الصحة العمومية ألغراض مكافحة التبغ لصالح بلدان جنـوب شـرق                 
 تلك ومن المعتزم تقديم مساهمات أخرى في العامين القادمين من أجل            .)٢٠٠٤يورو لعام    ١٢٠ ٠٠٠(أوروبا  

  . المشروعوذلكاألنشطة 
  
دعم غيـر مخـصص     (وحددت النرويج في االستبيان المساعدة اإلنمائية الخارجية المتعددة األطراف            -٥٤

مع اإلشارة بوجه   (نمائية الخارجية الثنائية     اإل والمساعدة،  ) الميزانية البرمجية لمنظمة الصحة العالمية     إلىمقدم  
 وأوغندا وزامبيا وبنغالديش    وموزامبيق وجمهورية تنزانيا المتحدة   مالوي  : خاص إلى البلدان الشريكة الرئيسية    

حيث ) دعم المنظمات غير الحكومية، من الوكالة النرويجية للتنمية الدولية        (، والتمويل البرمجي المحدد     )ونيبال
. مجاالت هي التي يمكن فيها أن يتأتى تمويل األنشطة ذات الصلة بالتبغ من برنامجها اإلنمائي القائم               إن تلك ال  

 ذكرت النرويج أنه، وفقاً لمبدأ      لديهاوفيما يتعلق بأنواع األنشطة التي يمكن دعمها من مصادر التمويل القائمة            
ليس هناك مبلغ محدد    و". ولويات البلدان الشريكة  يعتمد ذلك على أ    "المتلقيالتعاون اإلنمائي القائم على الطرف      

لمنظمـات الدوليـة    لللمساعدة التي يمكن تقديمها في كل سنة تقويمية لألنشطة ذات الصلة بالتبغ، ولكن يمكن               
تشمل البلـدان المؤهلـة كـل       و.  أن تتقدم بالطلبات   المؤسسات الوقفية / والحكومات والمنظمات غير الحكومية   

وفيمـا يتعلـق    .  الجزء األول من قائمة متلقي المعونة الخاصة بلجنة المساعدة اإلنمائيـة           البلدان المدرجة في  
بإجراءات تقديم الطلبات يمكن للبلدان الشريكة المؤهلة أن تتصل بسفاراتها المعنية في النرويج، بينمـا يمكـن                 

أشـكال  نرويج غير متأكدة من     كانت ال و. للمنظمات غير الحكومية أن تتصل بالوكالة النرويجية للتنمية الدولية        
  .خالل العامين القادمين في هذا المجالالجديدة  التمويل

  
 الدائر على مستوى الـسياسات      حوارهاوأعلنت النرويج التزامها بطرح مسألة مكافحة التبغ في سياق            -٥٥

  .مع البلدان الشريكة فيما يتصل بالقضايا الصحية
  

  السويد
  
ت على مدى السنوات الخمس الماضية، التمويل للمبادرات ذات الصلة بـالتبغ        تقدم السويد حالياً، وقدم     -٥٦

وشمل ذلك تقديم الـدعم إلـى مبـادرة         . من أجل البلدان النامية أو البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية          
ة من برنامجهـا    وذكرت السويد أن لديها مصادر تمويل متاح      . التحرر من التبغ التابعة لمنظمة الصحة العالمية      

  .القائم للمساعدة اإلنمائية الخارجية المتعددة األطراف والثنائية
  
 واالجتماعـات والمـؤتمرات      تمويل التعليم والتـدريب     بها الخاصة بين مصادر التمويل     وحددت من   -٥٧

لعمومية  ا والبحوث القانونية أو االقتصادية أو بحوث السياسات      ، وسن التشريعات،    وإذكاء الوعي واالتصاالت  
وذكرت المستوى  . الوبائية، وبناء القدرات والدعوة، باعتبارها أنشطة يمكن دعمها       / والترصد، والبحوث الطبية  

اإلجمالي للمساعدة التي يمكن أن تقدمها من برنامجها القائم، في كل سنة تقويمية، من أجل األنشطة ذات الصلة 
ويمكـن للمنظمـات    .  دوالر أمريكي  ٥٠٠ ٠٠٠وأمريكي   دوالر   ١٠٠ ٠٠٠   بين يتراوحبالتبغ، وأفادت بأنه    

هناك معايير  و. المؤسسات الوقفية الحصول على التمويل القائم     / الدولية والحكومات والمنظمات غير الحكومية    
 المـساعدة، ويمكـن     تقدم طلبات الحصول علـى    محددة البد أن تستوفيها الجهات المتلقية للتمويل والتي          أهلية

إلى جانـب إجـراءات تقـديم       (  www.sida.se/sida: موقع اإلنترنت صيل هذه المعايير على     االطالع على تفا  
 جديدة من التمويل أو الـدعم سـتتاح خـالل           مما إذا كانت هناك أشكال    وكانت السويد غير متأكدة     ). الطلبات

  .العامين القادمين أم ال
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  ١المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية
 

ستوفت وزارة الصحة االستبيان وذكرت أنها لن تخصص أي أموال غير االشتراك المقدر للمنظمـة               ا  -٥٨
المنظمة اإلطارية،  التفاقية  في هذه المرحلة، باستثناء إمكانية تقديم مساهمات مالية صغيرة في األنشطة العامة             

المفهوم أن وزارة    غير أنه من  . في مجاالت مثل اختبارات التبغ، وذلك من ميزانيتها المخصصة لبرامج التبغ          
 مليـون جنيـه   ١‚٣وهذا يشمل منحة بقيمـة  . التنمية الدولية تسهم في مشاريع مكافحة التبغ في البلدان النامية       

إسترليني على مدى ثالث سنوات لبحوث المكافحة الدولية للتبغ، وهي مؤسسة بحوث دولية مقرها كندا وتعمل                
  .تي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقاليةفي البلدان النامية والبلدان ال

  
 ٢الواليات المتحدة األمريكية

 
ظلت الواليات المتحدة األمريكية على مدى السنوات الخمس المنصرمة تقدم الدعم لألنشطة المتعلقـة                -٥٩

دت وفي ردهـا علـى االسـتبيان سـر    . بالتبغ في البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية        
 :األنشطة التالية/ المشاريع

  
الخدمات الصحية والبشرية، المعهد الوطني للصحة، البرنامج الدولي لبحوث التبـغ والبحـوث               •

في الحد من عـبء اسـتهالك التبـغ فـي     ... وتتمثل مرامي البرنامج : الصحية وبناء القدرات 
صـد والتـدخالت    المنخفضة الدخل والمتوسطة الدخل عن طريـق إجـراء بحـوث للر            البلدان
السياسات ذات األهمية المحلية؛ وبناء القدرات في مجاالت البحوث الوبائيـة والـسلوكية              ورسم

وتؤدي المعارف والتـدخالت    . والوقاية والعالج واالتصاالت والرعاية الصحية ورسم السياسات      
عي المطورة في الخارج عن طريق برنامج البحوث المبتكرة والتدريب هـذا إلـى زيـادة الـو                

من القضايا االجتماعية الثقافية المتصلة بالتبغ، مثل السبب الذي يدعو الشباب إلى البـدء               بالكثير
  .بالتدخين

  
قدمت دائرة الخدمات الـصحية     : الدعم الذي يقدمه المعهد الوطني للصحة إلى المؤتمرات الدولية          •

 ماليـاً لكثيـر مـن     والبشرية بالمعهد الوطني للصحة، خالل السنوات الخمس الماضـية دعمـاً          
  .المؤتمرات الدولية التي تركز على مختلف جوانب بحوث التبغ والصحة

  
يتـألف  : الشبكة العالمية للبروتوكول العام بشأن تعاطي التبغ أثناء الحمل        / المعهد الوطني للصحة    •

  . مشاريع بحثية ترمي إلى تحسين صحة األم والطفل في العالم النامي١٠هذا النشاط من 
  

تيسيراً التبـاعُ نهـج     : مراكز المعهد الوطني للصحة المتعددة التخصصات لبحوث تعاطي التبغ          •
متعددة التخصصات إزاء مجمل البحوث التطبيقية في مجال تعاطي التبغ، بغيـة تقليـل عـبء                

  .المرض
  

 المؤتمر الدولي المعني باالتجار غيـر     : المكتب التجاري للضرائب المقررة على الكحول والتبغ        •
 غير رسمي حضره في     ]  تقنياً [كان هذا المؤتمر اجتماعاً     . ]٢٠٠٢ نيويورك،   [المشروع بالتبغ   

 بلـداً،   ١٤٢المقام األول ممثلون لوكاالت إنفاذ القوانين، والضرائب والدخل، والجمـارك مـن             
  .ومراقبون عن الحكومات

                                                           
 .لم يرد رد من المملكة المتحدة فيما يتعلق بوصف برنامجها الخاص بالتمويل    ١
 .ف برنامجها الخاص بالتمويللم يرد رد من الواليات المتحدة األمريكية فيما يتعلق بوص    ٢
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أطلنطـا، جورجيـا،    ( الخدمات الصحية والبشرية، ومراكز مكافحة األمراض والوقايـة منهـا             •
بـدأت إدارات الخـدمات الـصحية       : النظام العالمي لترصد التبغ   ): الواليات المتحدة األمريكية  

مراكز مكافحة األمراض والوقاية منها، ومنظمة الصحة العالمية، والرابطـة الكنديـة           / والبشرية
 االستقـصاء    ياسـتحداث  ١٩٩٩للصحة العمومية تطوير النظام العالمي لترصد التبغ في عـام           

وقد أضيف االستقصاء العالمي لموظفي المدارس إلى النظام العـالمي          . العالمي للتبغ بين الشباب   
. ٢٠٠٤ االستقصاء العالمي للمهنيين الـصحيين فـي عـام           ه، وتبع ٢٠٠٠لترصد التبغ في عام     

قيـيم  والغرض من النظام العالمي لترصد التبغ هو تعزيز قدرات البلدان على تصميم وتنفيـذ وت              
. خطط عملها الوطنية الشاملة إزاء التبغ، ومراقبة تنفيذ اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطاريـة             

 بلداً، على الشباب في الفئـة       ١٦٤ويركّز االستقصاء العالمي للتبغ بين الشباب، المضطلع به في          
لمـوظفي  أما االستقصاء العـالمي     .  وعلى جمع المعلومات في داخل المدارس      ١٥-١٣العمرية  

 بلداً، فهو يركّز على مدرسي ومديري المدارس ذاتها التي تشارك       ٤٠المدارس، المضطلع به في     
وأما االستقصاء العالمي للمهنيين الصحيين، الناشط في       . في االستقصاء العالمي للتبغ بين الشباب     

 في متقدمة  بلداً فيركز على طلبة الصف الثالث الذين يتابعون دراستهم للحصول على درجات١١
/ وتتولى إدارات الخدمات الصحية والبـشرية     . مجال الطب، وطب األسنان والتمريض والصيدلة     

ة النظام العالمي   مراكز مكافحة األمراض والوقاية منها تقديم الدعم التقني والمالي لتطوير وصيان          
  .لترصد التبغ

  
كي إلى منظمة الصحة العالمية      دوالر أمري  ٥٠٠ ٠٠٠قدم المعهد الوطني للسرطان مبلغاً يقارب         •

من أجل إعداد أداتين لرسم السياسات والبحوث، على شكل كتيبين، أحدهما يركز على اقتصاديات 
  .التبغ في البلدان النامية واآلخر يتقصى قوانين إنتاج التبغ

  
 بـالتبغ  أن لديها مصادر لمساعدة األنـشطة المتـصلة      األمريكية  كما ذكرت حكومة الواليات المتحدة        -٦٠

ويجوز . يوفرها برنامجها القائم المتعدد األطراف للمساعدة اإلنمائية فيما وراء البحار من أجل أنشطة الترصد             
المؤسسات والجامعات أن تطلب التمويل أو الدعم من البرنامج         / للحكومات الوطنية والمنظمات غير الحكومية    

ومعيار .  تتمكن من تحديد المبالغ المتاحة من هذه المصادر        القائم، مع أن حكومة الواليات المتحدة األمريكية لم       
وقد تـتمكن جميـع البلـدان       ". المتعددة األطراف / االتفاقات التعاونية مع المنظمات الدولية    "األهلية الوحيد هو    

  .المذكورة في االستبيان من الحصول على الدعم من البرنامج القائم
  

كان باإلمكان إتاحة أشكال جديدة من التمويل لألنشطة المتعلقة بالتبغ          وال تستطيع الحكومة تأكيد ما إذا         -٦١
وفيما يلي األنشطة التي يمكن أخذها في االعتبار لتلقي الدعم في إطـار األشـكال              . على مدى العامين المقبلين   

اسات التعليم، التدريب، االجتماعات والمؤتمرات، االتصاالت وإذكاء الوعي؛ وبحوث وترصـد الـسي           : الجديدة
وأكدت حكومة الواليات المتحـدة     . الوبائية؛ وبناء القدرات  / القانونية أو االقتصادية أو العامة؛ والبحوث الطبية      

  :األمريكية في االستبيان استمرار التزامها بتقديم الدعم في هذا المجال
  

 ومكافحتـه علـى     وحكومة الواليات المتحدة ملتزمة بدعم الجهود الرامية إلى توقي تعاطي التبغ          "... 
وقد رصدت موارد طائلة لدعم ترصد التبغ وبحوثه، ولتقديم المـساعدة           . الصعيدين الوطني والدولي  

وإذا كنا ملتزمين باستدامة مبادراتنا الحالية الراميـة إلـى     . التقنية وتطوير وتقييم برامج مكافحة التبغ     
لمبادرات فإن حكومة الواليات المتحدة     الوقاية من تعاطي التبغ ومكافحته، واحتمال توسيع نطاق هذه ا         

ال يمكنها االلتزام بتمويل هذه األنشطة في المستقبل وال يمكنها توقع ذلك، بسبب العمليـة الفدراليـة                 
  ."المتعلقة بتخصيص االعتمادات
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  المنظمات الدولية
  
ت األمـم   تم االتصال بست عشرة منظمة دولية في إطار هذا البحث، وشمل ذلك عدداً مـن مؤسـسا                  -٦٢

).  لإلطالع على قائمة الجهـات التـي ردت علـى االسـتبيان        ٢انظر الجدول   (المتحدة والمؤسسات اإلقليمية    
 جهة مستجيبة مـن فئـة المنظمـات         ١١يتعلق بمصادر التمويل القائمة ذكرت خمس جهات من أصل           وفيما

 تقديم التمويـل أو الـدعم التقنـي    الدولية، أنها تواصل حالياً أو سبق لها على مدى السنوات الخمس الماضية،       
ومن حيث مصادر   . للمبادرات المتصلة بالتبغ إلى البلدان النامية أو البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية            

التمويل أو أنواع المساعدة التي تلبي غايات اتفاقية المنظمة اإلطارية من البرامج القائمة ذكرت خمس جهـات                 
اللتان ال تـدعمان    (ذكرت منظمتان، هما رابطة أمم جنوب شرق آسيا، وأمانة الكومنولث           و. أن التمويل متاح  

وتـرد، فيمـا يلـي    . أنهما غير متأكدتين من تمويل أي نشاط جديد في هذا المجال          ) حالياً أنشطة مكافحة التبغ   
دعم برامج التبغ هـو     والسبب الرئيسي الذي تقدمه لعدم      .  أسماء المنظمات التي ال تمول مبادرات التبغ       ،كذلك

  .أنها ليست من المنظمات التمويلية
  

في الماضي والحاضر   : يةتمويل مبادرات مكافحة التبغ من المنظمات الدول        -٢الجدول 
  .والمستقبل

  

  المنظمة الدولية
هل ردت على
  االستبيان

مبادرات مكافحة 
التبغ الممولة من
خالل السنوات 
 الخمس الماضية

التمويل 
المتاح من 

لمصادر ا
  الحالية

مصادر التمويل 
الجديدة المتاحة 
 للعامين القادمين

  غير مؤكدة  ال  ال  نعم  رابطة أمم جنوب شرق آسيا

  غير مؤكدة  ال  ال  نعم  أمانة الكومنولث

  ال  نعم  ال  نعم  )الفاو(منظمة األغذية والزراعة 

  ال  ال  ال  نعم  منظمة العمل الدولية

  ال  ال  ال  نعم  ان االقتصاديمنظمة التعاون والتنمية في الميد

  ال  ال  ال  نعم  منظمة الدول األمريكية

  غير مؤكدة  نعم  نعم  نعم  أمانة جماعة المحيط الهادئ

  ال  ال  نعم  نعم  صندوق األمم المتحدة للشراكات الدولية* 

  غير مؤكدة  نعم  نعم  نعم  اليونيسيف

  ال  عمن  نعم  نعم  مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة** 

  غير مؤكدة  نعم  نعم  نعم  منظمة الصحة العالمية

  .االتحاد األفريقي، الجماعة الكاريبية، اإلنتربول، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، اليونسكو: لم تصل ردود من
  
      صندوق األمم المتحدة للشراكات الدولية*

     مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة**
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  مات الدولية التي تدعم مبادرات مكافحة التبغالمنظ
  
ذكرت المنظمات التالية أن لديها مصادر حالية أو محتملة لتمويل أنشطة مكافحة التبغ، للبلدان النامية                 -٦٣

أو، في حالة رابطة أمم جنوب شرق آسيا وأمانة الكومنولث، لم (أو البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية 
 هذا القسم بملخص لتعليقات مـن       ، يختتم وباإلضافة إلى استعراض هذه المنظمات    ). الدعم في المستقبل  تستبعد  

  .فرقة العمل المشتركة بين الوكاالت والمخصصة للتبغ في هذا الصدد
  

  رابطة أمم جنوب شرق آسيا
  
لتعـاون اإلقليميـة   تساعد أمانة رابطة أمم جنوب شرق آسيا البلدان األعضاء فيها في شتى مبادرات ا     -٦٤

وقد بدأ منذ وقت قريب اجتماع كبار المسؤولين بالرابطة بشأن التنمية الـصحية، فـي               . بشأن التنمية الصحية  
. غير أنه لم تنفـذ حتـى اآلن، أي مبـادرات محـددة             استعراض بعض المبادرات األولية بشأن مكافحة التبغ      

ت لجمع المسؤولين في مجال الصحة والتجـارة معـاً          واستهلت بلدان أعضاء كماليزيا والفلبين بعض المبادرا      
  .لبحث هذه القضية

  
  أمانة الكومنولث

  
. لم ترصد أمانة الكومنولث أي اعتمادات للعمل في األنشطة المتعلقة بالتبغ على مدى العامين القادمين                -٦٥

 من قبـل رؤسـاء الحكومـات        وال تنفذ األمانة أعماالً برنامجية لألنشطة المتعلقة بالتبغ إال عندما تكلف بذلك           
باعتبارها النشاط الذي يؤخذ في االعتبار للتمويل مـن أي          " الدعوة"وهي تدرج   . ووزارات الصحة بالكومنولث  

ويجب أن يكون أي    . وال يجوز لغير بلدان الكومنولث أن تطلب الدعم من األمانة         . شكل جديد من أشكال الدعم    
  . المشاريع المقترح أن تنظر فيها أمانة الكومنولثطلب صادراً من الحكومة الوطنية مع تفاصيل

  
  )الفاو(منظمة األغذية والزراعة 

  
منظمة األغذية والزراعة ليست منظمة تمويلية وليس هناك من بين األموال المتاحة لها وهـي جـد                   -٦٦

. طة في الماضي  يوجه إلى األنشطة المتعلقة بالتبغ، كما لم يخصص شيء من هذا القبيل لتلك األنش              محدودة، ما 
وبالنظر إلى الواليـة  . ومع هذا فقد توجد إمكانية لتقديم بعض األموال في إطار برنامج المنظمة للتعاون التقني   

المستندة إلى الفاو ومعايير البرنامج فإن من المتوقع تخصيص أي مساعدة، إذا قدمت، لإلنتاج الزراعي كتنويع                
  .ى المدخنينالمحاصيل بدالً من األنشطة التي تركز عل

  
  أمانة جماعة المحيط الهادئ

  
وظلت على مدى السنوات الخمـس      . ١٩٤٧هذه األمانة منظمة إقليمية حكومية دولية أنشئت في عام            -٦٧

واحتل برنامج الصحة العمومية باألمانة     . الماضية تقدم الدعم للمبادرات المتعلقة بالتبغ، هي وبلدانها األعضاء        
 يشمل التبغ والكحول فـي إطـار الفريـق          ٢٠٠٣الرئيسي لألمانة في نوميا في عام       وضعاً جديداً في المكتب     

 دولـة   ٢٢ الوضع، تقديم الدعم التقني والبرنامجي إلـى         ا في إطار هذ   ،ويتم. المعني باألمراض غير السارية   
الوطنية بـشأن   وترمي المبادرة الجديدة إلى دعم إعداد السياسات والبرامج         . وإقليماً جزرياً في المحيط الهادئ    

وأدرجت األمانة المسائل التالية ضـمن الـرد علـى االسـتبيان            . التبغ وكذلك دعم األعمال المتعلقة بالكحول     
  :في إطار البرنامج" مدعومة أو ممولة أو مطورة"باعتبارها أنشطة 
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دعم األعمال المتعلقة بعبء األمراض الناجمة عن التبغ في فيجي، بالتعاون مع كلية الطـب                 •
  .جامعة كوينزالند وكلية صحة السكان، أسترالياو

  
التبغ والكحول في االتفـاق     "إعداد وثيقة لعرضها على البلدان الجزرية بالمحيط الهادئ بشأن            •

وأبرز هذا التقريـر    ". اآلثار على صحة السكان   : التجاري للبلدان الجزرية في المحيط الهادئ     
 التجاري للبلدان الجزرية في المحـيط الهـادئ          لبلدان االتفاق  ٢٠٠٥مايو  / في اجتماع أيار  

  .وٍأسفر عن عدم إدراج التبغ والكحول في االتفاق لمدة عامين آخرين على األقل
  

دعم وضع خطط بشأن األمراض غير السارية في تونغا وفانواتو وكيريباتي، والنظر في أي                •
قبـل نهايـة عـام      ) ةناورو وواليات ميكرونيزيا الموحد   (تطورات أخرى في بلدين آخرين      

٢٠٠٥.  
  

  .توفير معلومات تواصلية بانتظام بفضل الرجوع إلى قائمة تضم أسماء بلدان المحيط الهادئ  •
  

 زيارة وتقديم الدعم التقني في مجال وضع السياسات والخطط والتـشريعات            ١٥القيام بنحو     •
  .داخل بلدان المحيط الهادئ

  
خرين في االجتماعات وحلقات التـدريب والحلقـات   إقامة شراكات مع المنظمة والشركاء اآل       •

  .العملية داخل إقليم المحيط الهادئ
  
وثمة مذكرة تفاهم بين األمانة والمكتب اإلقليمي لمنظمة الصحة العالمية لغرب المحيط الهادئ، وهي                -٦٨

نظمـة الـصحة    برامج ومبادرات مشتركة، تشمل اجتماعات كل سنتين لوزراء المحيط الهادئ مع م           ... "تنفذ  
ضمان تصديق البلدان علـى  ... "ومن أولويات الفريق المعني باألمراض غير السارية التابع لألمانة      ." العالمية

ويتم االتصال المنتظم بأغلبية البلدان واألقاليم الجزريـة   ." اتفاقية المنظمة اإلطارية، وتناسب التنمية في األقاليم      
  ."للسعي إلى بناء القدرات على الصعيد القطري"... ر المحيط الهادئ بالمحيط الهادئ، ومع أمانة منتدى جز

  
وباسـتثناء  . وقد ذكرت األمانة أن الدعم التقني لألنشطة المتعلقة بالتبغ متوافر من برنامجهـا القـائم                -٦٩

يمكن " جاريةالسياسة الت "الوبائية فإن جميع األنشطة المدرجة في االستبيان ونشاطاً إضافياً هو           / البحوث الطبية 
  .دعمها تقنياً من األمانة

  
 دوالر أمريكـي للبنـى      ١٢٠ ٠٠٠ دوالر أمريكي لألنشطة ومبلـغ       ٦٠ ٠٠٠وترصد األمانة مبلغ      -٧٠

األساسية والدعم البرنامجي سنوياً ألنشطة مكافحة التبغ، مع دعم مقدم إلى الحكومات الوطنية والمنظمات غير               
وال تشمل معايير األهليـة أي انتـساباً   . تمعية في منطقة المحيط الهادئالمؤسسات والمنظمات المج / الحكومية

ويمكن ." الوفاء بسياسة فعلية تتفق واستراتيجية شاملة لمكافحة التبغ       "... لدوائر صناعة التبغ، وهي تركز على       
.  الرسـمية  التقدم بطلبات الحصول على الدعم التقني إلى األمانة مباشرة وكذلك من خالل القنوات الحكوميـة              

وتسعى األمانة إلى الحصول على تمويل إضافي على مـدى          . ٢٠٠٩ويستمر تنفيذ البرنامج الحالي حتى عام       
وفي صورة تـوافر    . العامين التاليين لمساعدة بلدان المحيط الهادئ في تنفيذ متطلبات اتفاقية المنظمة اإلطارية           

 تمشياً مع مقتضيات االتفاقية وباتباع إجـراءات        أموال أخرى فإنها سوف تستخدم في مساعدة الخطط الوطنية        
  .األهلية الحالية
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  )اليونيسيف(منظمة األمم المتحدة للطفولة 
  
والتزال توفر التمويل للمبادرات المتعلقـة بـالتبغ        ) اليونيسيف(وفرت منظمة األمم المتحدة للطفولة        -٧١

إقامة تحالفات "قالية، وكان المشروع الرئيسي المدرج هو للبلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انت
وكان الهدف المتـوخى    ." ٢٠٠٣-١٩٩٩: واتخاذ إجراءات إليجاد جيل من األطفال والشباب متحرر من التبغ         
ونفذ البرنامج في عشرة بلـدان متوسـطة        . من البرنامج هو إيجاد جيل من األطفال والشباب متحرر من التبغ          

وركـز البرنـامج علـى      .  دوالر أمريكي سنوياً   ٢٠٠ ٠٠٠ى مدى خمس سنوات بتكلفة      ومنخفضة الدخل عل  
  :يلي ما
  

  تعزيز الصحة والتثقيف الصحي على أساس المهارات؛  •
  
  التدخالت القائمة على المرافق المجتمعية والصحية؛  •
  
  التشريعات الوطنية لمواجهة الصورة العامة للتبغ وتسويقه؛  •
  
الوطنية التي تتصدى لمسألة الحصول على التبغ وحماية األطفال والمراهقين          / التشريعات المحلية   •

  .من التعرض القسري لدخان التبغ
  
وقد حددت اليونيسيف مصادر تمويل أو أنماطاً أخرى من المساعدة يمكن اسـتغاللها فـي األنـشطة                   -٧٢

وذكرت مؤسسة األمم المتحدة باالسـم      (طارية  المتعلقة بالتبغ، التي تفي بالغايات الواردة في اتفاقية المنظمة اإل         
الدعم بالبنى األساسية، أدرجت اليونيسيف جميع األنشطة المحددة فـي          "وباستثناء  ). باعتبارها البرنامج الممول  

باعتبارها أنشطة يمكن أنُ تـدعم مـن        " توفير ثقافة المهارات الحياتية للمراهقين والشباب     "االستبيان وأضافت   
والمستوى اإلجمالي للمساعدة التي يمكن تقديمها في كل عام تقويمي لألنشطة المتعلقة            . الحاليةمصادر التمويل   

وتستطيع الحكومـات الوطنيـة   .  دوالر أمريكي٥٠٠ ٠٠٠ و١٠٠ ٠٠٠بالتبغ، قد أدرج على أنه يتراوح بين  
ولـم  . رنامجها القائم المؤسسات غير الحكومية ومنظمات الشباب أن تطلب التمويل أو الدعم من ب           / والمنظمات

تدرج أي معايير لالستحقاق واستطاع عدد كبير من البلدان التي تعمل اليونيسيف فيها أن تحصل على المساعدة 
وال تستطيع اليونيسيف أن تؤكد ما إذا كانت األشكال الجديدة من التمويل ستتاح علـى مـدى                 . في هذا المجال  

  .حالي اكتمل، وال تتوافر اآلن أي أموال أخرىالعامين المقبلين، حيث ذكرت أن المشروع ال
  
مكافحة التبغ مدرجة حالياً في بـرامج اليونيـسيف دعمـاً لثقافـة             "وذكرت اليونيسيف في ردها أن        -٧٣

أما المبلغ الفعلي للتمويل المخصص لمكافحـة       . المهارات الحياتية التي تستهدف األطفال والمراهقين والشباب      
  ."هل تحديد مقدارهالتبغ وحدها فليس من الس

  
  صندوق األمم المتحدة للشراكات الدولية

  
ظل صندوق األمم المتحدة للشراكات الدولية على مدى السنوات الخمـس الماضـية يقـدم التمويـل                   -٧٤

ومن ذلك تمويل وكاالت األمم المتحدة العاملة في المجاالت الموجهة نحـو األطفـال              . لمبادرات مكافحة التبغ  
التعليم واالتصاالت وإذكاء الوعي؛ وإعـداد التـشريعات؛        :  أنماط األنشطة المدعومة ما يلي     وتشمل. والشباب

منظمـة الـصحة    (وشملت المؤسسات المدعومة منظمات دولية      . والبحوث والترصد؛ والدعوة وبناء القدرات    
ـ       . وحكومات وطنية ومنظمات غير حكومية    ) العالمية  ٩ف قرابـة    وقد ركّز البرنامج على الصعيد الدولي وكلّ

  .ماليين دوالر أمريكي
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وذكر الصندوق أنه تعوزه في إطار برنامجه الحالي مصادر التمويل أو األنماط األخرى من المساعدة                 -٧٥
. التي يمكن استخدامها في األنشطة المتعلقة بالتبغ والتي تلبي الغايات المحددة في اتفاقية المنظمـة اإلطاريـة                

ولـن  . في برنامجها لتمويل صحة الطفل ليركز اآلن على التمنيع والمالريـا          فالمنظمة حولت محور تركيزها     
  .تتوافر أموال أخرى في هذا المجال بسبب ترشيد المنظمة ألولوياتها

  
  مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة

  
.  الدوليـة  ينشط هذا المكتب، بصورة أساسية في مجال مكافحة المخدرات غير المشروعة والجريمـة              -٧٦

وقدم، على مدى السنوات الخمس الماضية، دعمه لمبادرات شتى شملت العناصر المتعلقة بالتبغ للبلدان النامية               
وهذا يشمل العديد من المشاريع المتعلقة بمكافحـة المخـدرات          . وللبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية     

وهذه . التبغ فهي تشمل هذه األنشطة على أنها أحد العناصروتقليل الطلب عليها، وهي وإن لم تستهدف مكافحة       
فاألنشطة . تشمل أنشطة من قبيل جمع المعطيات وتوفير الوقاية، والعالج والتأهيل لمسيئي استعمال المخدرات            

كما يحتمل أن تتضمن العناصر الخاصة      . في مجال جمع المعطيات يحتمل أن توفر معلومات عن تعاطي التبغ          
ن إساءة استعمال المخدرات عنصراً عن الوقاية من تعاطي التبغ، إذ يشجع مكتـب األمـم المتحـدة             بالوقاية م 

وبذا تثنى عن إسـاءة     (الرامية إلى الترويج ألنماط الحياة الصحية       "... المعني بالمخدرات والجريمة المشاريع     
بدالً من قصر التركيز على الوقاية      ) استعمال جميع المواد ذات التأثير النفساني، المشروع منها وغير المشروع         

  ."من إساءة استعمال المخدرات
  
ويذكر المكتب أن لديه مصادر حالياً للتمويل أو ألنماط أخرى من المساعدة، يمكن اسـتخدامها فـي                   -٧٧

ادر وتستطيع هذه المص. أنشطة تشمل العناصر المتعلقة بالتبغ تلبية للغايات الواردة في اتفاقية المنظمة اإلطارية
القائمة للتمويل تقديم الدعم للتعليم والتدريب واالجتماعات والمؤتمرات واالتصال وإذكاء الـوعي، والبحـوث              

 ماليين دوالر أمريكـي سـنوياً مـن         ٥ويمكن توفير ما بين مليون دوالر و      . الوبائية، وبناء القدرات  / الطبية
التبغ، وهو برنامج باب المشاركة فيه مفتوح       برنامجه الحالي لألنشطة التي يحتمل أن تتضمن عناصر مكافحة          

ومن حيث معايير األهلية فإن األنشطة الممولة       . المؤسسات/ أمام الحكومات الوطنية والمنظمات غير الحكومية     
ُ تعد باشتراك الحكومات المعنية ومكاتبه      )المؤثرات(من المكتب في مجال الوقاية من إساءة استعمال المخدرات          

يمكن، وإن كانـت    . وهذا يعني أيضاً أن جميع البلدان التي عينت للدعم في االستبيان          .  الرئيسي الميدانية ومقره 
تستطيع نظرياً االستفادة من دعم برنامج مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، إال أنها ليست كلها                

  .كذلك
  
 تتضمن عناصر لمكافحة التبغ على مدى       ولن تتوافر أي أشكال جديدة للتمويل لألنشطة التي يحتمل أن           -٧٨

كما ذكر مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن طريقته إلعداد ودعم األنشطة             . العامين المقبلين 
لن تتغير كثيراً في العامين القادمين، ال فيما يتعلق         ) المؤثرات(في مجال الوقاية من إساءة استعمال المخدرات        

  .ا يتعلق بمستوى التمويلباآلليات وال فيم
  

  منظمة الصحة العالمية
  
تلقت منظمة الصحة العالمية خالل األعوام السبعة الماضية اعتمادات من خارج الميزانية من الـدول                 -٧٩

واضطلعت المبـادرة بـدور حاسـم       . األعضاء لدعم مبادرات مكافحة التبغ في إطار مبادرة التحرر من التبغ          
فقـد شـمل ذلـك الـدعم     .  في اإلعداد التفاقية المنظمة اإلطارية والبدء فـي تنفيـذها    دعم البلدان النامية   في

  :التالية العناصر
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 بما في ذلك تخطيط وتنفيذ مشاريع مكافحة التبغ الرامية إلـى تعزيـز              -بناء القدرات والتدريب      •
  القدرات الوطنية؛

  
رة تـشترك مـع البـرامج المتعاونـة          ذلك أن المباد   -الشبكة العالمية لمبادرة التحرر من التبغ         •

  والوكاالت الدولية األخرى في تعزيز الشبكة اإلقليمية والقطرية لمكافحة التبغ؛
  

 ترصد المبادرة وتقيم القضايا المتعلقة بالتبغ عن طريق اسـتعراض           -برنامج الترصد والرصد      •
  ام عالمي لترصد التبغ؛وإنشاء نظ. العناصر الهيكلية والتطورات العملية والمعطيات الوبائية

  
  تطوير البحوث والسياسات؛  •

  
  االتصال ووسائل اإلعالم؛  •

  
  ١.مهام األمانة المؤقتة التفاقية المنظمة اإلطارية  •
  

.  زيادة كبيرة في أنـشطة مكافحـة التبـغ         ٢٠٠٧-٢٠٠٦وتقترح الميزانية البرمجية المقترحة للفترة        -٨٠
 ماليين دوالر أمريكي ليصل مجموع االعتمادات إلى        ٩دار يقارب   ويظهر هــذا في زيـادة الميزانيـة بمق     

وتتمثل النهج االستراتيجية األساسية التـي حـددتها        .  مليون دوالر أمريكي، مقارنة بالثنائية السابقة      ٢٩,١٩٣
  :المنظمة للعامين القادمين فيما يلي

  
ة قـصوى وتنفيـذها؛     زيادة عدد الدول األعضاء األطراف في االتفاقية اإلطارية زيـاد         ... 

وتوفير خدمات األمانة لالتفاقية اإلطارية؛ والحفاظ على توعية البلدان بأنشطة دوائر صـناعة التبـغ               
على الصعيدين الوطني والدولي؛ وإبراز الصالت بين تعاطي التبغ والفقر؛ وتقديم الـدعم للبحـوث               

افحـة التبـغ؛ والتعـاون مـع        الخاصة بالتدخالت االقتصادية وتعزيز تغيير السلوكيات من أجل مك        
المنظمات الصحية المهنية؛ وتعزيز قدرة البلدان على تنفيذ تدابير قوية لمكافحة التبغ تراعـى فيهـا                
خصائص الجنسين، وذلك عن طريق بناء القدرات الوطنية في مجاالت الترصد والبحوث والتشريعات             

وة وتنظيم منتجات التبغ، ونظم الرصد      واالقتصاد والتثقيف الصحي واإلقالع عن تعاطي التبغ، والدع       
  .والتقييم، واالعتراف باالحتياجات التي ينفرد بها الشباب ومجتمعات السكان األصليين وأفرادها

  
، سوف تخصص لألنشطة فـي المقـر        ٪٢٥وإذا كانت نسبة من إجمالي الميزانية المقترحة، وقدرها           -٨١

  .لمضطلع بها على الصعيدين القطري واإلقليمي منها سوف توجه إلى األنشطة ا٪٧٥الرئيسي، فإن 
  

  فرقة العمل المشتركة بين الوكاالت التابعة لألمم المتحدة والمخصصة لمكافحة التبغ
  
أنشئت هذه الفرقة بغية تكثيف استجابة مشتركة من قبل األمم المتحدة للعبء الناجم عن التبغ ولتقوية                  -٨٢

  . وكالة من وكاالت األمم المتحدة وغيرها١٩لف من وهي تتأ. الدعم العالمي لمكافحة التبغ
  
وتوفر فرقة العمل شكالً مفيداً لتنسيق ومواءمة القضايا المتعلقة بالتبغ بين وكـاالت األمـم المتحـدة                   -٨٣

وقد حدد عدد من المبادرات التي تضطلع بها فرقة العمل في التقارير الثالثة األخيـرة التـي رفعهـا                   . المعنية

                                                           
  .A/FCTC/IGWG/2/3انظر الوثيقة    ١
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 وشمل ذلك استعراضاً اضطلع به خبراء دوليون ألعمـال          ١.م إلى المجلس االقتصادي واالجتماعي    األمين العا 
للقضايا االقتصادية االنتقالية المتعلقة بالمهام التقنية، واألعمـال     "مجال مكافحة التبغ، ودراسة      األمم المتحدة في  

لعالمية والفاو ومنظمة العمل الدولية     الجارية التي يقوم بها أعضاء فرقة العمل، وبوجه خاص منظمة الصحة ا           
وباإلضافة إلى هذه اإلجراءات العالمية فقد اضطلعت وكاالت مختلفة بمبادرات محددة، تحـت             ." والبنك الدولي 

 منها، على سبيل المثال، مبادرة منظمة العمل الدولية عن آثار التبغ على العمالة في البلدان -مظلة فرقة العمل 
، ومسائل فـي االقتـصاد      ٢٠١٠ إنتاج التبغ، واالستهالك والتجارة حتى عام        اسقاطاتلفاو،  النامية؛ دراسات ا  

، وكلها أجريت بالتعاون مع وكاالت أخرى، من بينها منظمة العمل الدولية            العالمي للتبغ؛ دراسات حالة منتقاة    
في سلسلة  (سة مشتركة    درا ٣١وفضالً عن هذا فقد نشرت حتى اآلن        . ومنظمة الصحة العالمية والبنك الدولي    

عن اقتصاديات مكافحة التبغ، أعدهاُ كل من البنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية كجزء من ورقات  ) متواصلة
  .مناقشة يصدرها البنك الدولي عن الصحة والتغذية والسكان

  
للمجلس وحدث مؤخراً، في أعقاب عرض تقرير األمين العام عن فرقة العمل في الدورة الموضوعية                 -٨٤

 أن اعتمدت الدول األعـضاء فـي        ٢٠٠٤يوليو  / تموز ١٦االقتصادي واالجتماعي التابع لألمم المتحدة، في       
وهذا القرار يسلم باآلثار الضائرة لتعاطي التبغ، ال على الصحة فحسب، بل            . المجلس قراراً بشأن مكافحة التبغ    

  .وعلى المجتمع واالقتصاد والبيئة، وعلى الفقر عموماً
  
وباإلضافة إلى توفير حوافز لجميع وكاالت األمم المتحدة المعنية على أن تركز بصورة مناسبة على                 -٨٥

ومـن  . قضية التبغ، سوف تمكّن فرقة العمل من رفع مستوى التنسيق على الصعيد القطري حول هذه القضية               
لقد أصبح من المتعين، بـالنظر       ":األمثلة على ذلك أن التقرير األخير لألمين العام، قد اختتم بتوصية جاء فيها            

 أن تؤخذ قضية مكافحة التبغ في االعتبار علـى مـستوى            ،إلى اعتماد اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية      
  ".المستقبلنظام المنسق المقيم لضمان التعاون التقني على المستوى القطري عندما تنفذ البلدان المعاهدة في 

  
  المؤسسات المالية الدولية

  
وبالنسبة لمصادر التمويل الموجودة    . جرى االتصال بعشر مؤسسات مالية دولية في إطار هذا البحث           -٨٦

لم يذكر من المؤسسات الست التي ردت على االستبيان من هذه الفئة سوى البنك الدولي أنه يقدم التمويل حالياً،      
، للبلـدان الناميـة والبلـدان التـي تمـر           وقدمه على مدى السنوات الخمس الماضية، لألنشطة المتعلقة بالتبغ        

ومن حيث مصادر التمويل أو األنـواع األخـرى مـن المـساعدة، التـي تلبـي       . اقتصاداتها بمرحلة انتقالية  
) منها البنك الدولي  (تفاقية المنظمة اإلطارية من البرامج القائمة فقد ذكرت ثالث مؤسسات           االواردة في    الغايات

ـ       -ؤسستان  وأجابت م . أن التمويل متاح   رق ـي لـش ـ الصندوق اإلنمائي لبلدان الـشمال والـصندوق اإلنمائ
على التمويل في الماضي والحاضر والمستقبل في مجال التبغ؛ وخلصت االثنتان إلـى أن              " ال" بـ   –ا  ـأفريقي

  .التبغ ليس له مجال في برامجهما القائمة
  
  
  
  
  

                                                           
١  E/2000/21   و ٢٠٠٠مايو  / ، المؤرخ في أيار E/2002/18   و ٢٠٠٢أبريل  / ، المؤرخ في نيسان E/2004/55   المـؤرخ ،

  .٢٠٠٤أبريل /  نيسان٢٩في 
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فـي  : ية ألنشطة مكافحة التبغ   التمويل الذي تقدمه المؤسسات المالية الدول       -٣الجدول 
  الماضي والحاضر والمستقبل

  

  المؤسسة المالية الدولية
 على الرد

  االستبيان

مبادرات تمويل 
 فيمكافحة التبغ 

السنوات الخمس 
  الماضية

التمويل توافر 
من المصادر 

  الحالية

مصادر التمويل 
في الجديدة المتاحة 

  ينمقبللعامين الا

  ال  نعم  ال  عمن  المصرف اآلسيوي للتنمية

  ال  ال  ال  نعم  المصرف اإلنمائي لشرق أفريقيا

  غير مؤكدة  نعم  ال  نعم  المصرف اإلنمائي للبلدان األمريكية

  ال  ال  ال  نعم  الصندوق اإلنمائي لبلدان الشمال

  ال  ال  ال  نعم  صندوق األوبك للتنمية الدولية

  غير مؤكدة  نعم  نعم  نعم  البنك الدولي

  
المصرف األفريقي للتنمية، والبنك اإلنمائي لغرب أفريقيـا، ومـصرف أمريكـا            : نولم ترد ردود م     -٨٧

  .الوسطى لإلعمار االقتصادي، ومصرف التنمية لمنطقة البحر الكاريبي
  

  المؤسسات المالية الدولية التي تدعم مبادرات مكافحة التبغ
  
لمصادر الحالية أو المحتملة لتمويـل      أجابت المنظمات الثالث التالية باإليجاب على السؤال المتعلق با          -٨٨

  .أنشطة مكافحة التبغ للبلدان النامية أو البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية
  

  المصرف اآلسيوي للتنمية
  
المصرف اآلسيوي للتنمية مؤسسة مالية إنمائية متعددة األطراف مكرسة للحد من الفقـر فـي آسـيا                   -٨٩

ئن لم يعمد المصرف إلى تمويل أنشطة مكافحة التبغ على مدى الـسنوات الخمـس         ول. ومنطقة المحيط الهادئ  
ويكون ذلك على شكل قروض أو . الماضية فقد ذكر أن تمويل التبغ أو دعمه مسألة مدرجة في برنامجه الحالي

نشطة منح يمكن أن تتاح ألي حكومة وطنية، شريطة تقديم طلب في هذا الشأن وقد يشمل الدعم الممكن كل األ                  
ويتوقف مقدار المساعدة المتأخر من برنامجه للقروض والمنح        . المدرجة في االستبيان باستثناء البحوث الطبية     

وال يتاح الدعم إال للحكومات الوطنية المدرجة في قائمة         . على الطلبات المتنافسة وأولويات الحكومات المعنية     
وتكون إجـراءات   ). لى آسيا ومنطقة المحيط الهادئ    مع تركيز واضح ع    (-المصرف للبلدان النامية األعضاء     

 الخاصة باالستراتيجيات   -الطلب على هيئة طلب تقدمه الحكومة المعنية إلى المصرف أثناء البعثات القطرية             
الحصول علـى المـنح أو االعتمـادات        "... ويضيف المصرف أن    .  التي يجري تحديثها كل عام     -والبرامج  

  ."  يستند إلى الناتج القومي اإلجمالي] الذي[مالية العادية، يتوقف على تصنيف البلد الميسرة أو الموارد الرأس
  
ولن تتاح أشكال جديدة من التمويل أو القروض لألنشطة المتعلقة بالتبغ على مدى العامين القـادمين،                  -٩٠

  .ولو أن الشروط المالية للحصول على القروض يمكن أن تتغير
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  ن األمريكيةالمصرف اإلنمائي للبلدا
  
 بمبادرة من بلدان أمريكا الالتينية كمؤسسة       ١٩٥٩ المصرف اإلنمائي للبلدان األمريكية في عام        ئأنش  -٩١

. وذكر المصرف أن إمكانية دعم مبادرات مكافحة التبغ متاحة من حيث المـنح والقـروض              . للتمويل اإلنمائي 
يشجع "... إلقليمية العامة، وهي برنامج تمويل تنافسي       ويمكن أن تقدم المنح من مبادرته القائمة لتعزيز السلع ا         

وحيث لم تعرض على المصرف حتى اآلن أي مبادرة تتعلق          ." توزيع سلع إقليمية عامة   / التنمية األولية إلنتاج  
) الواردة في االستبيان  (ومن الممكن دعم األنشطة التالية      . بمكافحة التبغ فإنه لم يوفر أي تمويل في هذا المجال         

التعليم والتدريب واالجتماعات والمؤتمرات واالتصاالت وإذكاء الوعي؛ وتطوير        :  مصادر التمويل الحالية   من
الوبائية؛ وبنـاء   / التشريعات؛ وبحوث السياسات القانونية أو االقتصادية أو العامة، والترصد؛ والبحوث الطبية          

  .القدرات، والدعوة
  
وتخصص مبادرة تعزيز الـسلع     . ة مكافحة التبغ فال تحدد مسبقاً     أما المبالغ التي يمكن توفيرها ألنشط       -٩٢

 ماليين دوالر أمريكي سنوياً، على أساس تنافسي، للمشاريع التي تمتد إلـى خمـس               ١٠العامة اإلقليمية مبلغ    
ويـشجع  .  مليون دوالر أمريكـي    ٢‚٤ و ٥٠٠ ٠٠٠وكانت تكلفة المشاريع تتراوح في الماضي بين        . سنوات

ص الطلبات التي يقدمها عدد من البلدان األعضاء العاملة معاً في التصدي لهذه القـضية،               المصرف بشكل خا  
: وتستطيع البلدان التالية أن تحصل على دعم مـن المـصرف          ." ضمان الطابع فوق الوطني للجهود     "...بغية  

ا والجمهوريـة   األرجنتين وجزر البهاما وبربادوس وبليز وبوليفيا والبرازيل وشيلي وكولومبيـا وكوسـتاريك           
الدومينيكية وإكوادور والسلفادور وغواتيماال وغيانا وهايتي وهندوراس وجامايكا والمكسيك ونيكاراغوا وبنما           

  .وباراغواي وبيرو وسورينام وترينيداد وتوباغو وأوروغواي وجمهورية فنزويال البوليفارية
  
 السنوات الخمس الماضية وال توجـد       ولم يطلب من المصرف اإلسهام في مبادرات لمكافحة التبغ في           -٩٣

غير أن من الممكن للبلدان األعضاء استخدام سندات . قروض اآلن في حافظة األموال المخصصة لهذا الغرض
هنـاك  "... ويذكر المصرف أن    . تمويل المصرف الحالية لتمويل المبادرات من هذا القبيل في العامين المقبلين          

 بعض البلدان األعضاء بشأن مكافحة األمراض غير السارية وعوامـل           حوارات حول السياسات والبرامج مع    
وفيما يتعلق بالقروض الممكنة فإن حافظة القروض تحدد مشاركة بين المصرف والبلـد المعنـي               ." اختطارها

والحجـم  . مع تباين مصدر التمويل حسب الغرض من القرض وحسب البلد المعني          ) وهو عادة وزارة المالية   (
ومع هذا فإن المبادرة الخاصـة      . رض يتوقف على الغرض المتوخى من المشروع وعلى أنشطته        المحتمل للق 

يتعين أن تصدر عن البلد وأن تنسجم مع أولوياتـه          "... بأنشطة مكافحة التبغ التي يمكن دعمها من المصرف         
في إطار خطتـه    وبوسع المصرف أن يدعم جميع األنشطة الواردة في االستبيان          ." الوطنية في المجال الصحي   

  .للقروض
  

  البنك الدولي
  
يزال يقدم دعماً كبيراً للمبادرات المتعلقة بالصحة المضطلع بها فـي البلـدان             لقد قدم البنك الدولي وال      -٩٤

  :وهذا يشمل ما يلي. النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية
  
ن دوالر أمريكي مكرس لعنـصر النهـوض    مليو ٩‚٧في األرجنتين، توجيه جزء من مبلغ قدره          •

بالصحة إلى أنشطة الترصد واإلقالع، الذي يشمل حملة إعالمية ضد إدمان التبغ، واقامة خطوط              
وفضالً عن هذا جرى تمويل     . هاتف خاصة وبرامج للمساعدة في حل مشكلة التبغ، في المدارس         

  .دراسات عن الضرائب واألماكن العامة الخالية من الدخان
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مليون دوالر أمريكي مكرس لعنـصر الـصحة         ٢,٤ي البوسنة والهرسك، تم كجزء من مبلغ        ف  •
العمومية من ائتمان أكبر، تقديم الدعم من أجل سن قانون جديد لمكافحة التبغ وتنفيذ اسـتراتيجية                
شاملة لمكافحة التبغ مع حمالت إعالمية للمتعاطين، وحمالت إعالمية وبناء قـدرات للمـوظفين             

  .، كما شمل المشروع مساعدة المدخنين الراغبين في اإلقالعالصحيين
  
 مليون دوالر أمريكي يسعى إلى تحسين وتعزيـز نظـام           ١٠٠برنامج لمدة ثماني سنوات بتكلفة        •

ترصد األمراض ومكافحتها في البرازيل لإلسهام في الحد من معـدالت الوفيـات والمراضـة               
  .مراض الناجمة عن التدخينالناجمة عن أمراض معينة، بما في ذلك، األ

  
 ٪١في إطار القرض الثاني للتسوية البرنامجية في بلغاريا تم التوصل إلى اتفاق على اسـتخدام                  •

من الضرائب اإلضافية على منتجات التبغ في دعم البرنامج الوطني لمكافحة التبغ، وهو شـرط               
بغ تكون أكثر فعالية عن طريق      للتصديق على اتفاقية المنظمة اإلطارية، وعلى إنجاز مكافحة للت        

  ."المواءمة مع القوانين المتعلقة بالتبغ في االتحاد األوروبي"... التشريعات و
  

 مليون دوالر أمريكي،    ١٠٠في إطار برنامج الوقاية من األمراض في الصين، وقد بلغت تكلفته              •
 وتحديد بينات رعاية    أقامت سبع مدن مشاريع ألنشطة من قبيل حظر التدخين في األماكن العامة؛           

صحية خالية من التدخين؛ وتقديم حوافز لإلقالع عن التدخين إلى العاملين في مجاالت الرعايـة               
الصحية؛ وتوزيع المواد وإلقاء المحاضرات في المدارس وأماكن العمل؛ واستخدام وسائل اإلعالم 

  . المختلفة في توجيه رسائل لمكافحة التبغ
  

 مليون دوالر أمريكي إلنشاء وظيفة لتعزيز       ٢‚٢نصر مشروع كبير بتكلفة     في كرواتيا، استخدم ع     •
 استقصاء أساسي للسكان تبعته حملة إعالمية       يوأجر. الصحة في معهد كرواتيا للصحة العمومية     
وأدرجت اآلثار الضارة للتبغ ضمن المعلومات التـي        . جماهيرية مع برنامج تثقيفي في المدارس     

وجرى توفير التثقيف كذلك للعـاملين      . اإلعالمية عن شن حملة إضافية    وأسفرت الحملة   . تم بثها 
وشمل مشروع ثان حملة إعالمية كبيرة ووفر المشروع األعمال التحليليـة           . الصحيين األساسيين 

  .التي تسهم في زيادة الرسوم المفروضة على السجائر
  

 والتـدخين فـي األمـاكن       في رومانيا، مشروع أسفر عن إقرار قانون يحظر اإلعالن عن التبغ            •
العامة؛ وزيادة الضرائب؛ وإنشاء ثالثة مراكز لإلقالع عن التدخين؛ ووضع استراتيجية للـصحة     
العمومية تركز على األنشطة المتعلقة بالتدخين، وتدريب المهنيين في مجال الصحة العمومية في             

  .مجال تعزيز الصحة
  

تحاد الروسي، أجري استقـصاء ألنمـاط       في إطار مشروع استرشادي لإلصالح الصحي في اال         •
كمـا  . الحياة ثم استخدم ليكون أساساً للحمالت اإلعالمية مع تركيز كبير على مكافحة التـدخين             

  .قدمت المساعدة للمدخنين الراغبين في اإلقالع
  

دعم البنك الدولي مشاريع إضافية في جورجيـا وهنغاريـا وإندونيـسيا والهنـد وكازاخـستان                  •
  .يرغيزستان والتفيا وبولندا وتركيا وأوزبكستانوجمهورية ق

  
  
  



A/FCTC/COP/1/4      

32 

وذكر البنك الدولي أنه يمكن، ضمن مشاريعه القائمة والجديدة، استخدام التمويل والدعم في األنـشطة                 -٩٥
وذلك يشمل مختلف القروض واالئتمانات مـن       . المتعلقة بمكافحة التبغ التي تتفق والغايات العامة لكل مشروع        

ويذكر البنـك الـدولي فـي رده علـى          .  بلد تقترض من البنك الدولي     ١٠٠ي من أكثر من     أجل الصحة في أ   
المشاريع الجديدة يمكن أن تتضمن مكافحة التبغ إذا اتفق على ذلك بين الحكومة والبنـك وكـان                 "االستبيان أن   

  ."داخالً ضمن مرامي المشروع"
  

ن المشاريع القائمة أدرج اعتمادات صـريحة       ويضرب البنك الدولي أمثلة مجددة تبين كيف أن عدداً م           -٩٦
) الهنـد (وأوضح مثل على ذلك، مشروع في تاميل نـادو          . للتمويل ووضع خططاً لتنفيذ أنشطة لمكافحة التبغ      

ختطار األمراض غير السارية؛ وفي أوزبكستان حيث يجري دعم وضع سياسة وطنية جديدة             ايتصدى لعوامل   
ويضيف البنـك  ". تعزيز الترصد "ألرجنتين حيث يتولى أحد المشاريع دعم       لمكافحة التبغ ودعم القدرات، وفي ا     
  :الدولي في رده على االستبيان ما يلي

  
الحد مـن األمـراض   "ومن ذلك   (هناك مشاريع صحية أخرى قائمة تتسع مقاصدها وغاياتها         

مقبولة، بحيث لو رغبت حكومة وقدمت مقترحات محددة        ") تحسين الصحة العمومية  "أو  " غير السارية 
وتتم دراسة كل مشروع    . بعض اعتمادات المشاريع لمكافحة التبغ    ) إعادة تخصيص (يمكن تخصيص   

  .حسب مالبساته لمعرفة ما يمكن أن يكون عليه مستوى التمويل الذي قد يرصد ألنشطة مكافحة التبغ
  
مة مع إمكانية استثناء ومن الممكن دعم جميع األنشطة المذكورة في االستبيان من مصادر التمويل القائ        -٩٧

وطنية لإلقالع  "أو  " برامج إرشادية "وفضالً عن هذا يذكر البنك الدولي أن بوسعه أيضاً أن يدعم            . مسألة الدعوة 
عالية المردود ومسندة بالبينات، ويـرجح أن       "... أو مبادرات أخرى إذ أمكن تبريرها على أنها         " عن التدخين 

  ."لعموميةتكون لها آثار إيجابية على الصحة ا
  
ولم يتمكن البنك الدولي من تحديد مستوى المساعدة المتاح من برنامجه في أي عام تقـويمي، ولكـن                    -٩٨

ويوفر التمويل  . استعراضاً للتمويل الموجود يوحي بأنه يمكن أن يكون كبيراً إذا كان هناك طلب على التمويل              
مادات لوكاالت أخرى مثل المنظمات غير الحكومية       للحكومات الوطنية التي تستطيع أن تختار أيضاً تدبير اعت        

وال توجد معايير محددة لالستحقاق من أجل إدراج مكافحة التبـغ ضـمن             . أو المؤسسات أو الفئات المجتمعية    
االتجاه العام لعملية اإلقراض وتحليل القروض والمشورة المقدمة بشأن السياسات فهذا هو صلب عمل البنـك                "

وفيما يتعلق بأهليـة البلـدان   . ومات على علم بإجراءات وعمليات تشغيل البنك المعيارية  ومعظم الحك ." الدولي
  :وإجراءات الطلب فإن البنك الدولي يذكر أنه

  
ماعـدا بلـدان قليلـة ال تكـون         " (الناشطة"من حيث المبدأ، يمكن دعم جميع البلدان العميلة         

من أجل أنشطة مكافحة التبغ، من خالل مشاريع        ) ائتماناتها محتسبة ألنها لم تسدد ما عليها      / قروضها
   ....قائمة أو مستقبلية للبنك، على النحو الموصوف أعاله

  
ستمرة مع البنك بشأن قضايا القطاع الصحي، ويمكن للحكومة         وتقيم معظم البلدان حوارات م    

لمكافحة التبغ، أو الشتراك البنك     ) قرضاً أو تمويل ائتمان   (أن تبدأ مناقشة حول إمكانية دعم البنك لها         
  .الدولي في عمل تحليلي، أو ما إلى ذلك

  
في العامين القـادمين مـن أجـل        ولم يتوقع البنك الدولي أشكاالً جديدة من التمويل أو القروض تتاح              -٩٩

  .األنشطة المتعلقة بالتبغ زيادة على ما هو متاح في الوقت الحاضر
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المنظمات غير الحكومية والصناديق االستئمانية والمؤسسات وهيئات البحوث العمومية         
  ومصادر التمويل الخاصة

  
وعة من إمكانيات التمويـل     توفر المنظمات غير الحكومية والمؤسسات وسائر المصادر الخاصة مجم          -١٠٠

وهناك عدد من المنظمات غير الحكومية تركز بشكل خاص على قضية التبغ وتقـدم              . في مجال مكافحة التبغ   
األموال أو غير ذلك من أشكال الدعم للبلدان النامية، ويكون ذلك عادة بتركيز خاص على فئات داخل المجتمع                  

ن هذا النوع من الدعم بالغ األهمية في مساعدة الجماعات المؤثرة           وقد يكو . المدني بدالً من الحكومات الوطنية    
.  وعلى سبيل المثال تشجيع الحكومات الوطنية على تنفيذ قوانين التبغ المالئمـة            -ومبادرات الدعوة والمراقبة    

فلم يحدد وكان من المفترض أن عدداً كبيراً من المهام يمكن أن يوفر التمويل لمبادرات مكافحة التبغ؛ ومع ذلك 
تعرض كذلك بعض اإلمكانيـات،     ) باستثناء شركات التبغ  (فالشركات الخاصة   . إال القليل منها في هذه الدراسة     

وتم تحديد مؤسسات أخرى تملك إمكانات للعمل في مجال مكافحـة التبـغ، فـي     . وإن لم تبرزها هذه الدراسة    
البلدان النامية والبلدان التي تمـر اقتـصاداتها        التقرير عن مصادر التمويل المحتملة ألنشطة مكافحة التبغ في          

نيابة عن تحالف ) المملكة المتحدة(وهو بحث أجرته مؤسسة العمل في مجال التدخين والصحة         بمرحلة انتقالية،   
 وإذا كان هذا البحث قائماً على استعراض مكتبي وليس على نهـج مباشـر إزاء آحـاد                  ١.االتفاقية اإلطارية 

  .و يتيح بالفعل بعض الفرص التي الُبد من استقصائها في المستقبلالجهات المانحة، فه
  

 مؤسسة وصندوق استئماني وهيئـة بحـوث        ٢٠٠وكانت استبيانات المنظمة قد أرسلت إلى أكثر من           -١٠١
كما أرسلتها منظمات أخرى ليصبح مجموع عدد االستبيانات الموزعـة غيـر           . عمومية ومنظمة غير حكومية   

وإذا كانت قائمة المنظمات التي أرسل إليها االستبيان شملت عدداً          .  منظمة على االستبيان   ٤٢وقد ردت   . معلوم
صغيراً من المنظمات التي تهتم أكثر من غيرها بمبادرات مكافحة التبغ، فقـد شـملت أساسـاً سلـسلة مـن                     

نه يعكس أيـضاً    ومما يضمن عدم إغفال أي منظمة، ولك      . المؤسسات النوعية غير المرتبطة عادة بهذا المجال      
هزال معدل اإلجابات بالنسبة لهذه الفئة ألن الكثيرين من المستجيبين المحتملين ربما رأوا أن االستبيان غيـر                 

  .مهم لمجال عملهم ولذا فإنهم لم يستوفوه
  

أو غير المتأكدة مـن تمويلهـا فـي          /المنظمات التي ال تمول مبادرات مكافحة التبغ و       
  المستقبل

  
المؤسسات التي تم االتصال بها أنها ال تعمل في مجال التبغ، ولم يجب على االستبيان عدد                ذكر معظم     -١٠٢

هما المؤسسة الخيرية   (وكان مفهوماً أن مؤسستين     . كبير من المنظمات غير الحكومية التي ال عالقة لها بالتبغ         
تا أنهما لم تعودا تعمالن فـي       سبق أن مولتا مبادرات لمكافحة التبغ ولكنهما ذكر       ) األطلسية، ومؤسسة روكفيلر  

وذكرت مؤسـسة الروتـاري الـدولي       . ولم تذكر أسباب ابتعاد هاتين المنظمتين عن مجال التبغ        . التبغ مجال
وذكرت مؤسـسة   . ومؤسسة آغا خان أنهما غير متأكدتين من النوايا في المستقبل بالنسبة لمجال مكافحة التبغ             

 أولوياتها في الوقت الحاضر فهي غير متأكدة من مسألة تمويل هذا            آغا خان أنه وإن لم تكن مكافحة التبغ من        
  .المجال في المستقبل

  
  

                                                           
، تقريـر عـن   )ن تحالف االتفاقية اإلطاريةنيابة ع) المملكة المتحدة(العمل في مجال التدخين والصحة (فابيين بوليه   ١

مصادر التمويل المحتملة ألنشطة مكافحة التبغ في البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، المملكـة                 
 .٢٠٠٣مارس / المتحدة، آذار
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  المنظمات التي تمول مبادرات التبغ
  

تقوم المنظمات التالية بتمويل أو دعم العمل في مكافحة التبغ في البلدان النامية أو البلدان التـي تمـر                    -١٠٣
 في هذه القائمة التحالف الدولي غير الحكومي المناهض للتبغ، الذي يقوم            اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، ولم يدرج    

حالياً بدور في تحديد مصادر تمويل العمل في مكافحة التبغ في البلدان النامية والبلدان التي تمـر اقتـصاداتها                   
  .بمرحلة انتقالية

  
  الجمعية األمريكية لمكافحة السرطان

  
ل تقوم بدعم   ا والتز -فحة السرطان على مدى السنوات الخمس الماضية        قامت الجمعية األمريكية لمكا     -١٠٤

وتورد الجمعية، في . مبادرات ذات صلة بالتبغ في البلدان النامية أو البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية
  :ردها على االستبيان، ما يلي

  
فضة والمتوسطة الدخل العاملة على دعم      تقديم منح لدعم الدعاة إلى مكافحة التبغ في البلدان المنخ           •

اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية، سواء في إطار السياسة العامة أو الـدعوة أو الترصـد                
  .والبحث، أو تدريب النظراء بعضهم لبعض أو بناء القدرات

  
 في  ]ة العالمية    لمنظمة الصح  [تمويل منح تعاونية بلغ اآلن عامه الثالث، لدعم االتفاقية اإلطارية             •

  .البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل
  

: كراكوفيا؛ بولندا : من األمثلة المختارة  . مواضيع وجماهير متنوعة  : حلقات عملية لبناء القدرات     •
نـشاء  إ: حشد جهود قيادات مكافحة السرطان في أوروبا الوسطى والشرقية لمكافحة التبغ؛ الهند           

دي لمكافحة التبغ؛ وتنظيم حلقة عملية لبناء القدرات للدعوة لمكافحة          البنية األساسية لالئتالف الهن   
حلقة عملية لبناء القدرات للدعاة إلى مكافحة التبغ في الـشرق           : التبغ وترصده؛ وعمان، األردن   

  .األوسط
  

  .بلدان مختلفة: تقديم دعم للبحث والترصد  •
  

  .تبغاستقطاب األطباء لمكافحة ال: تدريب األطباء في الصين  •
  

  .إعداد وترجمة المنشورات والوثائق األساسية بشأن مكافحة التبغ، وتقديمها مجاناً  •
  

  . إعانات سفر لحضور اجتماعات منظمة الصحة العالمية ومؤتمراتها الدوليةمنَح  •
  

عقد منتديات خاصة وحلقات عملية وتقديم منح دراسية للدعاة إلى مكافحة التبـغ فـي البلـدان                   •
  .والمتوسطة الدخل إلى المؤتمر العالمي بشأن التبغالمنخفضة 

  
توجد منح لخبراء مكافحة التبـغ والـسرطان        :  جامعة الجمعية األمريكية لمكافحة السرطان     منَح  •

الذين يشتركون في جامعة الجمعية األمريكية لمكافحة السرطان، لتبـادل الخبـرات فـي بنـاء                
 اتصال وثيق بالجمعية ويحضرون إلـى الواليـات         وهناك عدد كبير من الباحثين على     . القدرات

  .المتحدة لزماالت دراسية تدريبية لمدة أسبوع في أقسامنا اإلقليمية



A/FCTC/COP/1/4   

35 

وتورد الجمعية بيان ميزانية الشؤون الدولية للمكتب الوطني للجمعية؛ والميزانيات األخرى للمكتـب               -١٠٥
جمعية، كمصادر تمويـل خاصـة متاحـة لجميـع          الوطني؛ وبيان األموال المخصصة بين األقسام اإلقليمية لل       

وحددت مبلغاً متاحاً لهذا النوع مـن       ". للنشر والترجمة "األنشطة المذكورة في االستبيان، وتشمل مجاالً إضافياً        
ويمكن للحكومات الوطنية والمنظمات    .  دوالر أمريكي في السنة    ٥٠٠ ٠٠٠ و ١٠٠ ٠٠٠األنشطة يتراوح بين    

. واألفراد المعتمدين كوكالء لمنظمات غير حكومية التقدم بطلبات للتمويل أو الدعم          المؤسسات  / غير الحكومية 
وثمة تمويل آخر   . وترتكز معايير األهلية في معظم األحوال على مستوى دخل البلد أو مدى توافر تمويل بديل              

بلدان بمراعاة القيود   والتمويل متاح لجميع ال   . يرتبط بأنشطة ومعايير معينة تحدد في أي دعوة لتقديم مقترحات         
ال تتاح أموال لبلدان تفرض عليها حكومة الواليات المتحدة حظراً؛ وتتاح بعض المنح فقط للبلدان األقل                : التالية

ويوزع معظـم   . دخالً؛ وترد أحياناً أموال من األقسام اإلقليمية أو جهات مانحة أخرى يحتفظ بها لبلدان معينة              
وليس بوسع الجمعية القول ما إذا كانت هنـاك أشـكال           . فقط لتقديم مقترحات  " دعوة"التمويل من خالل طلبات     

جديدة من التمويل ستصبح متاحة على مدى العامين القادمين، ولكن من المرجح أن يظل التمويل على المستوى 
  .ذاته، أو يظل مقصوراً على بلدان معينة ذات طابع استراتيجي

  
  نمؤسسة المملكة المتحدة لبحوث السرطا

  
يزيد مجموع ميزانية مؤسسة المملكة المتحدة لبحوث السرطان المخصصة ألنشطة مكافحة التبغ ذات               -١٠٦

ويشمل ذلك تعاون األستاذ ريتشارد بيتو في الصين بشأن وباء          .  جنيه إسترليني  ٥٠٠ ٠٠٠الطابع الدولي على    
االستقصائية الدولية بشأن مكافحـة التبـغ،       التدخين، وتمويل الوكالة الدولية المعنية بالتبغ والصحة، والدراسة         

ويعنى النشاطان األول والثاني أساساً بمكافحة التبغ في البلدان         . وشراكة االتحاد األوروبي للتحرر من التدخين     
  .المتوسطة والمنخفضة الموارد

  
 فـي حة التبغ    جنيه إسترليني من هذه الميزانية الدولية سنوياً لدعم أنشطة مكاف          ١٧٥ ٠٠٠ويوجه نحو     -١٠٧

وتـشمل  . البلدان المتوسطة والمنخفضة الموارد التي تلبي أهداف اتفاقية منظمة الصحة العالميـة اإلطاريـة             
مع مؤسسة المملكـة المتحـدة      (األنشطة الماضية دراسة لمصادر تمويل دعاة مكافحة التبغ في البلدان النامية            

اري إلى الزماالت الدراسية بشأن اتفاقية منظمة الصحة        ، بينما يوجه الدعم الج    ")العمل بشأن التدخين والصحة   "
العالمية اإلطارية، باالشتراك مع الجمعية األمريكية للسرطان واالتحاد الدولي لمكافحة الـسرطان، وحلقـات              

  .عملية بناء قدرات ائتالف االتفاقية اإلطارية، ومنح صغيرة
  

ر القائمة جميع األنشطة المبينة في استبيان منظمة     وتشمل أنواع األنشطة التي يمكن دعمها من المصاد         -١٠٨
وال تقوم مؤسسة المملكة المتحدة لبحوث السرطان بتمويل مباشر ألنشطة مكافحة التبغ خارج             . الصحة العالمية 
وتـشمل  . إذ يقدم الدعم الدولي عن طريق الشراكات والمنظمات الدوليـة غيـر الحكوميـة             . المملكة المتحدة 

مويل حالياً الجمعية األمريكية للسرطان وائتالف االتفاقية اإلطارية واالئتالف الدولي غيـر            مجموعة شركاء الت  
ومـن  . الحكومي لمكافحة التبغ، وجمعية بحوث المكافحة الدولية للتبغ، واالتحاد الدولي لمكافحـة الـسرطان             

  .المرجح أن يظل المستوى الحالي للتمويل على ما هو عليه، إن لم يزد
  

  دولية لمساءلة الشركاتالهيئة ال
  

على مدى السنوات الخمـس الماضـية بـدعم         ) سابقاً انفاكت (قامت الهيئة الدولية لمساءلة الشركات        -١٠٩
ولديها أيـضاً أمـوال     . مبادرات تتعلق بالتبغ في البلدان النامية أو البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية            

وقد مولت في الماضي منظمات غير حكومية تعمـل فـي           . ي هذا المجال  متوافرة من برنامجها القائم للعمل ف     
جنوب شرق آسيا وفي أفريقيا وأمريكا الالتينية ومناطق أخرى لتنظيم حملة لبدء نفاذ اتفاقية منظمـة الـصحة                  
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ء وتذكر الهيئة ضمن أنشطتها التعليم والتدريب واالجتماعات والمؤتمرات واالتصال وإذكـا          . العالمية اإلطارية 
ـ      الوعي؛ رصد تدخل التبغ العابر للحدود فـي سياسـة الـصحة،           "وبناء القدرات؛ والدعوة؛ ومجاالً إضافياً ل

وتذكر الهيئة مبلغـاً يتـراوح      . باعتبارها األنشـطة الرئيسـية التي يمكن دعمها من مصادر التمويل القائمة         
يمها في الـسنة للمنظمـات غيـر         دوالر أمريكي كمستوى للمساعدة التي يمكن تقد       ٥٠ ٠٠٠ و ١٠ ٠٠٠ بين

فقط، وتقبل الطلبات فقـط     " بناء على دعوة  "الحكومية لألنشطة ذات الصلة بالتبغ، على أن يكون طلب التمويل           
وهناك معـايير أخـرى     . من المنظمات الشريكة المنتمية إلى شبكة مساءلة شركات التبغ العاملة عبر الحدود           

تفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية، والتزاماً بإبقاء شركات التبغ         تنظيم حمالت استراتيجية نشطة ال    "تشمل  
وتشمل إجراءات تقديم الطلبات، فيما يتعلق بالمنظمات المدعوة إلى         ". عبر الوطنية بمنأى عن صنع السياسات     

اح أشكال  وال تتوقع المنظمة أن تت    . ذلك، اإلجابة عن سلسلة أسئلة وتقديم أسماء ست جهات يمكن الرجوع إليها           
  .تمويل جديدة، عالوة على برنامجها القائم، على مدى العامين القادمين

  
  االتحاد العالمي لألسنان

  
يقدم االتحاد تمويالً ومساعدة تقنية لألنشطة ذات الصلة بالتبغ التي تضطلع بها الرابطـات الوطنيـة                  -١١٠

أنه ال يقدم حالياً، وال هو قدم على مدى السنوات          بيد  . لألسنان مع التأكيد على الترابط بين صحة الفم والتدخين        
وتشمل أنشطة االتحاد العالمي لألسنان وما يقدمه مـن         . الخمس الماضية، تمويالً لمبادرات ال تتعلق باألسنان      

/ تمويل مجال التعليم والتدريب، واالجتماعات والمؤتمرات واالتصال وإذكـاء الـوعي؛ والبحـوث الطبيـة              
ويتوقف مقدار المساعدات المتاحة سنوياً على نوع المقترحات التي يتلقاها،          . لقدرات والدعوة الوبائيات؛ وبناء ا  

ويحق للمنظمات غير الحكومية والرابطات الوطنية لألسنان من أي من          . ويحدد على أساس كل حالة على حدة      
متـصلة بـصحة الفـم دون       ويمكن دعم األنشطة ال   .  أو دعماً  الًالبلدان المذكورة في االستبيان أن تطلب تموي      

  .غيرها
  

  ائتالف االتفاقية اإلطارية
  

 ائتالف االتفاقية اإلطارية ليدعم إعداد وتنفيذ اتفاقية منظمة الصحة العلمية اإلطارية، وهو يتألف              ئأنش  -١١١
وقد قام على مدى السنوات الخمس الماضية بـدعم المبـادرات           .  بلد ١٠٠ منظمة في أكثر من      ٢٠٠من نحو   
 بالتبغ في البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، وسيواصل دعم هـذا المجـال                 المتعلقة

وتشمل األنشطة التي تتلقى مساعدة من برنامجه الحالي جميع األنـشطة المبينـة فـي               ). انظر الشروط أدناه  (
ـ      الوبائيات، كم / االستبيان باستثناء دعم البنى األساسية والبحث الطبي       رصـد  "ا تشمل نشاطاً إضافياً يتعلق بـ

 ومليون دوالر أمريكي، مـن      ٥٠٠ ٠٠٠ويستخدم مبلغ يتراوح بين     ". اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية    
وليس االئتالف منظمة مانحة، ولكنه يقـدم       . برنامجه الحالي للمنظمات غير الحكومية، لألنشطة المتعلقة بالتبغ       

ولـم  . لتقديم األموال " كقناة"ق باتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية، ويعمل عموماً         الدعم لبرامج معينة تتعل   
. تذكر معايير معينة لألهلية ويمكن أن تتلقى جميع البلدان الوارد ذكرها في االستبيان دعماً من برنامجه القائم                

لعامين القادمين ستعد أشكال تمويـل      وعلى مدى العام أو ا    . وال يقبل التحالف طلبات تمويل لم يدع إلى تقديمها        
  .جديدة تتاح ألنشطة تتعلق بالتبغ

  
  رابطة مهنيي الصحة لمكافحة التبغ، السويد

  
تتألف رابطة مهنيي الصحة لمكافحة التبغ، بالسويد، من ست منظمات مناهضة للتبغ، هي منظمـات                 -١١٢

وتشمل أهداف هذه المنظمـات     . علماء النفس األطباء، وأطباء األسنان، والممرضات، والمعلمين، والصيادلة، و      
 رصد العملية السياسية لمكافحة التبغ والتأثير عليها؛ وتعزيز سلوكيات نبذ التدخين            - ١٩٩٢  عام  العاملة منذ  -
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في إطار مهننا، وإذكاء الوعي وزيادة المعرفة بكل جوانب مشكلة التبغ؛ وإنتاج مواد إعالمية؛ ودعم المبادرات                
  .حة التبغ؛ واالنخراط في التعاون الدوليالمحلية لمكاف

  
إستونيا، االتحاد  (وتقدم بعض المنظمات دعماً تقنياً للمبادرات المتعلقة بالتبغ في بلدان أوروبا الشرقية               -١١٣

وتشمل األنشطة، التي يمكن أنُ تدعم من مـصادر         . وقد أصبحت جنوب أفريقيا أيضاً مركز النشاط      ). الروسي
ولم . التعليم، والتدريب، واالجتماعات والمؤتمرات، واالتصال، وإذكاء الوعي؛ وبناء القدرات        التمويل القائمة،   

وذكرت أنه يمكن ألي منظمة االتصال بها للنقاش بشأن         . تستطع المنظمة أن تحدد مستوى المساعدات المتاحة      
متأكدة بشأن وجود أشـكال     وليست المنظمة   . المساعدة الممكنة، وأنه ال توجد إجراءات محددة لطلب المساعدة        
حيث أضافت أن األعضاء الذين تتألف منهم       . تمويل جديدة لألنشطة المتعلقة بالتبغ على مدى العامين القادمين        

وليست المنظمة بطبيعتها منظمـة     . المنظمة يمكن أن يقدموا مساعدة تقنية تبعاً المكاناتهم في األوقات المختلفة          
ى الدعم المالي الذي يمكن للمنظمة أن تحصل عليه من الحكومات والمنظمات            يعتمد عل ".... تمويل، والتمويل   

وقد أعربت المنظمات المشتركة في رابطة مهنيي الصحة لمكافحة         . االنمائية ومنظمات مهنيي الصحة األخرى    
ت أفراد  فلدى هذه المنظما  . التبغ عن اهتمامها بالعمل على المستوى الدولي من أجل إحكام عملية مكافحة التبغ            

متمرسون بوسعهم المشاركة مع منظمات في بلدان أخرى لدفع تنفيذ اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطاريـة                
  .ُقدماً

  
وإذا ما توفرت مصادر دعم جديدة فستوجه إلى التعليم والتدريب واالجتماعات والمؤتمرات واالتصال               -١١٤

درات، والدعوة، وتقاسم المعلومات باالستناد إلى التجـارب         الوبائي؛ وبناء الق   -وإذكاء الوعي؛ والبحث الطبي     
  .www.TobaccoOrHealthSweden.org: ولمزيد من المعلومات يمكن زيارة الموقع. في السويد

  
  االتحاد الدولي لمكافحة السرطان

  
لناميـة  قام االتحاد على مدى السنوات الخمس الماضية بدعم مبادرات تتعلق بالتبغ لصالح البلـدان ا                -١١٥

ولديه أيضاً أموال أو أنواع أخـرى مـن المـساعدات يمكـن             . والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية     
  ).لينك والبرامج ذات الصلةل غلوبا(استخدامها من برنامجه القائم 

  
  دوالر أمريكي في السنة، من٥٠٠ ٠٠٠ و١٠٠ ٠٠٠وأوضح االتحاد توافر مبلغ إجمالي يتراوح بين   -١١٦

ويذكر االتحاد تـوافر    . مويل زماالت دراسية دولية في مجال الوقاية من التدخين        تلقائمة، ل امصادره التمويلية   
  .حافز وأنشطة جادة لمكافحة التدخين كمعايير محددة لألهلية

  
وتـشمل إجـراءات طلـب االنـضمام لعـضوية          . والدعم متاح لجميع البلدان من برامجه القائمـة         -١١٧

الجماعــة الدوليــة لمكافحــة التبــغ، اشــتراط اســتيفاء نمــوذج طلــب مباشــر علــى لينــك،  لغلوبــا
ويمكن طلب مساعدة تقنية بالبريد اإللكتروني أو عن طريق النمـاذج            . http://join.GLOBALink.org :الشبكة

  .الموجودة على الشبكة
  

  الجمعية النرويجية لمكافحة السرطان
  

 بدعم مبادرات تتعلق بمكافحة التبغ في البلـدان األفريقيـة           ٢٠٠٨-٢٠٠٥ستقوم الجمعية في الفترة       -١١٨
" األموال المخصصة للحلقات العملية المعنية بمكافحة التبـغ فـي أفريقيـا           "وتبين الرابطة   . واالتحاد الروسي 

بوصفها برنامج التمويل الخاص لدعم التعليم والتدريب واالجتماعات والمؤتمرات واالتصال، وإذكاء الـوعي؛             
وبوجه خاص، سوف يمول نشاط الدعوة إلى التصديق على اتفاقية منظمة الـصحة             . ء القدرات، والدعوة  وبنا
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ولـن  . وسيجري تخصيص األموال وتوزيعها بواسطة شركاء الجمعية      . العالمية اإلطارية في البلدان األفريقية    
والبلدان ". لوقاية من السرطان  ا"وتتضمن المعايير الخاصة لألهلية     . تنظر الجمعية في طلبات عشوائية للتمويل     

 هي أوغندا وجمهورية تنزانيا المتحدة وزامبيا وكينيا وموزامبيق         ٢٠٠٦  عام األفريقية المنتقاة لتقديم الدعم في    
  .والنيجر ونيجيريا

  
  معهد المجتمع المفتوح

  
لدان التي تمر اقتـصاداتها     قدم المعهد تمويالً ودعماً تقنياً لمبادرات تتعلق بالتدخين للبلدان النامية والب            -١١٩

التقدم الناجح للسياسات الوطنية لمكافحة التبغ وتحديد مصدر تمويل         "ويهدف برنامجه إلى دعم     . بمرحلة انتقالية 
  :ويذكر المعهد ما يلي باعتباره أهدافه الرئيسية." مستدام للصحة العمومية، بما في ذلك مكافحة التبغ

  
مية على البحث والدعوة إلى سياسة لمكافحـة التبـغ علـى            تعزيز قدرات المنظمات غير الحكو      •

وقد شمل ذلك عمالً على المستوى القطري واإلقليمي في أوروبـا الوسـطى             . المستوى الوطني 
والشرقية، مع تركيز خاص على التعاون بين القطاعات المختلفة مثل قطاعات السياسة واالقتصاد 

كما شمل عمالً إضافياً في     .  الوطنية لمكافحة التبغ   ووسائل اإلعالم والطب، بهدف تعزيز السياسة     
  .جنوب شرق آسيا مع تركيز خاص على إندونيسيا

  
دعم تحديد مصدر تمويل مستدام للصحة العمومية عن طريق زيادة الضرائب على التبغ وزيادة                •

  وقد شمل ذلك دعم تحليل النماذج المختلفة لتخصيص الضرائب لـدعم           .األموال المخصصة لذلك  
وكان إعداد خيـارات لتمويـل   . المبادرات الصحية، بما في ذلك تطوير مؤسسات تعزيز الصحة   

  .مستدام لمكافحة التبغ في أفريقيا موضع تركيز
  
 يبدأ هذا المجال من مجاالت العمل فـي عـام           .تحديد وضع مكافحة التبغ في إطار مرض السل         •

  .ضى السل، وتمويل عقد مؤتمر وسيشمل تمويل دراسة عن معدالت التدخين بين مر٢٠٠٥
  

 سيتضمن هذا العمل توفير التمويل الئتالف االتفاقية اإلطاريـة          .رصد إنقاذ تشريع مكافحة التبغ      •
إلعداد برنامج نموذجي للرصد في ثالثة بلدان ممن صدقت على اتفاقية منظمة الصحة العالميـة               

  .اإلطارية
  

 ٥٠٠ ٠٠٠وقد حدد مبلـغ     . معهد المعنية بالصحة العمومية   والتمويل الحالي يأتي من برنامج شبكة ال        -١٢٠
ويمكـن  . دوالر أمريكي تقريباً كمستوى للمساعدات التي ستقدم كل سنة تقويمية لألنـشطة المتعلقـة بـالتبغ               

المؤسسات من أرمينيا وإندونيسيا وأوكرانيا وجورجيا ورومانيـا        / للمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية    
" بناء على دعـوة   "وتقدم الطلبات   . وجمهورية مولدوفا الحصول على تمويل أو دعم من البرنامج        وكازاخستان  

ولن تتوافر أشكال تمويل جديدة على      . فقط؛ وليست هناك منافسة مفتوحة وال تقبل اقتراحات لم يلتمس تقديمها          
  .مدى العامين القادمين حيث يتوقع للتمويل أن يظل دون زيادة

  
  افحة الدولية للتبغمؤسسة بحوث المك

  
، تمول وتدعم بحوث مكافحة التبغ في مجموعة من البلدان          ١٩٩٥هذه المؤسسة، التي أنشئت في عام         -١٢١

إدارة (وتتلقى المؤسسة حالياً تمويالً من المملكة المتحـدة         . النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية      
وجهات مانحة أخرى من بينها مؤسـسة كنـدا         ) سترليني في ثالث سنوات   أ مليون جنيه    ١‚٣) (التنمية الدولية 
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وهي تدعم فقط مبادرات في البلدان النامية .  مليون دوالر كندي١‚٥وتبلغ ميزانيتها السنوية حالياً نحو . للصحة
تماعيـة  وكان التركيز حتى اليوم على اآلثـار الـصحية واالج         . والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية     

وسـتتجه  . لمكافحة التبغ؛ وتحليل السياسات والتشريعات؛ والمحاصيل البديلة واالستدامة والجوانب االقتصادية         
وغالباً ما يكون الدعم المقدم للمنظمات      . في استراتيجيتها الجديدة نحو التركيز على التبغ باعتباره قضية إنمائية         

ثالً، أن يشمل مجموعة من تدابير بناء القدرات، بما في ذلك المساعدة في البلدان النامية دعماً مباشراً؛ فيمكن، م
وقدُ مولت طائفة من المشاريع في البلدان النامية والبلدان         . في إعداد المقترحات ودعم ورصد المشاريع الممولة      

مبوديـا، وكينيـا    التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، ومن بينها جمهورية تنزانيا المتحدة وجنوب أفريقيا، وك            
  .ولبنان وبلدان عديدة أخرى

  
وقـدُ مـول    . وتقدم المؤسسة، مع منظمات أخرى، برنامج منح صغيرة لمنظمات في بلـدان ناميـة               -١٢٢
  .٢٠٠٤ دوالر كندي في سنة ٢٠٠ ٠٠٠ مقترحاً من ميزانية للمؤسسة بلغت ٢٤مجموعه  ما
  

  مؤسسة ويلكوم تراست
  

ثل مهمتها في رعاية وتعزيز البحث بهدف تحـسين صـحة اإلنـسان             هي مؤسسة بحثية مستقلة تتم      -١٢٣
وفي حين لم تقدم على مدى السنوات الخمس الماضية تمويالً لمبادرات تتعلق بالتبغ للبلدان الناميـة                . والحيوان

أو التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، فإنها ذكرت أن لديها مصادر تمويل مـن برنامجهـا القـائم يمكـن                    
مبادرة اآلثار الصحية للتغيرات الـسكانية؛      : وهي تحدد برامج التمويل التالية    . خدامها ألنشطة تتعلق بالتبغ   است

. وزماالت بحثية تدريبية في طب المناطق الحارة، وزماالت بحثية للتطوير المهني في طب المناطق الحـارة               
الوبائيـة، والبحـوث العلميـة      /  الطبيـة  وتشمل أنواع األنشطة التي يمكن دعمها من البرنامج القائم البحوث         

ولم تستطع المؤسسة تحديد المستوى المحتمل للمساعدات       . األساسية، بشأن األمراض المرتبطة بالتدخين، مثالً     
باعتبار أنه يمكنهم طلب التمويل وعرضت ثالثة مواقع على الشبكة لنوافذ " العلماء"التي يمكن تقديمها، وحددت 

ولن تتيح المؤسسة أشكال تمويل جديدة لألنشطة       . شروط األهلية وإجراءات تقديم الطلبات    التمويل الثالث تبين    
المتعلقة بالتبغ على مدى العامين القادمين، موضحة أنها ليس لديها مخططات محددة لهذه األنواع من األنشطة،                

لـى أسـاس الجـدارة      تتنافس ع  "...وإنما باألحرى طلبات منح في جميع مجاالت البحث الطبي البيولوجي،           
  ".العلمية

  
  االتحاد العالمي للقلب

  
قدم االتحاد دعماً تقنياً لمبادرات تتعلق بالتبغ للبلدان النامية والبلدان التي تمـر اقتـصاداتها بمرحلـة                   -١٢٤

فالتدخين "ويشمل ذلك حملة توعية بشأن مكافحة التدخين القسري،         . انتقالية على مدى السنوات الخمس الماضية     
وتضمنت الحملة الترويج وتوفير مواد صحفية للمنظمات األعضاء فـي          ". ي أيضاً أناساً من غير المدخنين     يؤذ

  .وذكر االتحاد أنه ليس لديه مصادر تمويل أو أنواع أخرى من المساعدة يتيحها برنامجه الحالي. االتحاد
  

  مبادرات تمويل مكافحة التبغ من داخل البلدان
  

وثمة مجال إضافي وربمـا     . التمويل المحددة أعاله تقديم دعم من جهات مانحة       تتضمن جميع مصادر      -١٢٥
وهذا يشير إلى ضريبة أو رسـم       . أكثر استدامة لتمويل مبادرات مكافحة التبغ يقتضي تمويالً من داخل البلدان          

رات أخـرى   على مواد التبغ، ثم استخدام نسبة مئوية من الحصيلة المجمعة لمكافحة التبغ ولمبـاد            يحصلآخر  
  .للصحة العمومية عادة
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وهذه األموال توفر استقراراً أكبر من األموال التي تخصص في الميزانيـات الحكوميـة الـسنوية،                  -١٢٦
في األمد األطول على ( ويمكن، في البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، أن توفر بديالً            

 Building Blocks for Tobaccoوكما هو موضـح فـي الوثيقـة المعنونـة     . نحةللتمويل من جهات ما) األقل
Control: A Handbook،فإن تجارب البلدان التي تستخدم هذه اآلليات١ :  

  
تظهر أن ضرائب التبغ التي تخصص، واألموال المتجمعة من مقاضاة شركات التبـغ،             "... 

منح التي تقدمها الوكاالت الدولية والمؤسـسات       والضرائب اإلضافية على منتجات التبغ، والهبات وال      
ومن بين هذه المصادر توفر     . الخيرية يمكن أن تكون مصادر دائمة للدعم المالي لبرامج مكافحة التبغ          

 عـادة، كافيـة وال      ،فالمنح والهبات ال تكون   . الخيارات الثالثة األولى اإلمكانية األكبر لتمويل مستدام      
  ٢ ."مستدامة

  
ة األكثر شيوعاً المستخدمة لهذا الغرض هي رسم اإلنتاج، وبمقتضاها تفرض ضريبة علـى              والضريب  -١٢٧

وهناك نوعان من رسم اإلنتاج، الرسم     .  للبيع داخل البلد   - تستورد أو تنتج محلياً      -) هي التبغ هنا  (سلعة معينة   
تج، والرسم النوعي، الذي يحدد     القيمي، الذي يستخدم نسبة مئوية من قيمة المنتج مقيسة بواسطة الصانع أو المن            

  ٣ .، لعلبة السجائر مثالًمعينبمبلغ 
  

ومن المشاكل التي تواجهها كثير من البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلـة انتقاليـة،                  -١٢٨
ويوصي سانلي ويوركلي وشالوبكا بتحصيل رسوم إنتاج نوعيـه علـى التبـغ             . الضعف العام لنظم الضرائب   

 ويمكن حينئذ تعديل هذه الرسوم تبعاً للزيادات فـي مؤشـر            ٤.وة على الرسوم القيمية في هذه االقتصادات      عال
ينبغـي  "والمسألة الحاسمة هي أن التعديالت تبعاً للزيادة في مؤشـر أسـعار االسـتهالك،            . أسعار االستهالك 

  ٥."أو موافقـة مـن هيئـة تـشريعية        ينبغي أن يشترط لذلك قرار من هيئة تنفيذية          تقريرها بأمر إداري، وال   
ولضمان مستوى أعلى من التبسيط، ومن ثم للتنفيذ،ُ تفرض هذه الرسوم في مرحلة اإلنتاج أو االستيراد وليس                 

  .عند نقطة البيع النهائي
  

ولضمان تطبيق سلس لرسوم اإلنتاج، يقتضي األمر وضع وتنفيذ نظام تسجيل وترخيص للمستوردين،               -١٢٩
 بدوره، أن األفراد أو الشركات الذين ال ينتظر أن يدفعوا الرسوم أو أن يديروا نشاطهم                ،ن يكفل فمن شأن ذلك أ   

ويحتاج األمر إلى فرض عقوبات صارمة لضمان االلتزام بقوانين         . وفقاً للقوانين المحلية، لن يتمكنوا من العمل      
للحد إلى أبعد مدى من النـشاط عبـر      كما يحتاج إلى قوانين وإجراءات إنفاذ فعالة بشأن التهريب،          . الترخيص

  .الحدود حيث تكون األسعار في البلد المجاور أقل بكثير
  

                                                           
١  WHO, In Building Blocks for Tobacco Control: A Handbook Geneva, World Health Organization, 2004 p. 196. 
 .المرجع السابق ذاته   ٢
٣   Yurekli, A, ‘Design and Administer Tobacco Taxes’ in Yurekli A & de Beyer J, editors, The Economics of 

Tobacco Toolkit, Washington, The World Bank. (http://www1.World bank.org/tobacco/toolkit.asp), p. 4.   
٤   Sunley, E, Yurekli, A and Chaloupka, F, ‘The design, administration, and potential revenue of tobacco 

excises’, in Jha, P, Chaloupka, F, eds, Tobacco Control in Developing Countries, Oxford, Oxford University 
Press, 2002, p, 411.                                                                                                                             

٥    ibid p.414.  
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أفـضل  " ضرائب اإلثـم  "وتوفر الرسوم التي تحصل على منتجات التبغ، والتي يشار إليها أيضاً بـ               -١٣٠
ـ  . مصادر التمويل لبرامج مكافحة التبغ على المستوى الوطني، وأكثرها استدامة          وم، إذ تخـصص    فهذه الرس

مباشرة لصندوق معين، بدون حاجة إلى إدخالها في الميزانية الحكومية، توفر مصدر تمويل يمكـن االعتمـاد                 
ومن األمثلة على ذلك بلدان مثل األرجنتـين        . عليه وال يرتهن بأهواء الجهات المانحة أو الميزانيات الحكومية        

بين وفنلندا وغوام وجمهورية كوريا ومصر واليمن، وعـدد         وأوروغواي وأيسلندا وبولندا وتايلند وتايوان والفل     
وجميع هذه البلـدان    ). من بينها أوريغون وكاليفورنيا ونيوجرسي    (من الواليات في الواليات المتحدة األمريكية       

واألقاليم تخصص جزءاً من الرسوم التي تفرضها على التبغ ألنشطة تتعلق بمكافحة التبغ، كالتعليم وحمـالت                
وتستخدم هذه الرسوم أيضاً في تشجيع       ١.لجمهور، وبحوث مكافحة السرطان، وتوفير الرعاية الصحية      إعالم ا 

وإضافة إلى تمويل   . المناسبات الرياضية والفنون، وهي مجاالت كانت تدعمها فيما مضى دوائر صناعة التبغ           
على منتجات التبغ إلى تخفيض     هذه األنشطة الصحية والوقائية الحاسمة األهمية، يمكن أن تؤدي رسوم اإلنتاج            

  .في معدالت التدخين، والسيما بين الجماعات األقل دخالً) تبعاً ألهمية الرسوم(هام 
  

وتتوافر إمكانية توليد دخل هام عن طريق ضرائب التبغ في كثير من البلدان النامية والبلدان التي تمر                   -١٣١
  وتقدم   ٢.ى الدخل فيها أقل منها في البلدان المرتفعة الدخل        اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، نظراً ألن الضرائب عل      

المؤسسة التايلندية لتعزيز الصحة نموذجاً مفيداً يبين كيف يمكن تمويل مبادرات مكافحة التبـغ عـن طريـق                  
، سنّت الحكومة قـانون تايلنـد       ٢٠٠١ففي عام   . الضرائب على التبغ، وفي هذه الحالة، على الكحوليات أيضاً        

 من حـصيلة    ٪٢وتحصل الوكالة على    . الصحة الذي أنشأ المؤسسة، وهي وكالة حكومية شبه مستقلة        لتعزيز  
وتساعد المؤسـسة   .  مليون دوالر أمريكي في السنة     ٣٥رسوم اإلنتاج على التبغ والكحوليات، ويبلغ مجموعها        

  . لترويج الصحةطائفة من الجماعات والمنظمات المهتمة بقضايا الصحة العمومية، وتوفر بذلك حافزاً
  

فقد أدخلت البرازيل، على سبيل المثال، أول نظام        . ويمكن إقامة آليات أخرى لتوليد الدخل داخل البلد         -١٣٢
في العالم لتنظيم منتجات التبغ، يجب بمقتضاه أن يسجل سنوياً كل خط لمنتج للتبغ يصنع أو يوزع في البلـد،                    

دم األموال التي تجمع للبرنامج الوطني لمكافحة منتجات التبغ         وتستخ.  دوالر أمريكي  ٣٥ ٠٠٠بتكلفة تبلغ نحو    
 وهي هيئة تتمثل واليتها في حماية الصحة عن         -وإضافة إلى ذلك، فإن الوكالة الوطنية لترصد الصحة         . فقط

 تتلقى تمويالً من رسوم وإيرادات وغرامات انتهاكـات         -طريق تنظيم منتجات التبغ وتدابير المراقبة الصحية        
وهذا يوفر استقالالً مالياً للوكالة نظراً ألنها ال تعتمد بدرجة كبيرة على مـا يـدرج بميزانيـة                  . ن الصحة قانو

  .الحكومة الوطنية
  

  طرائق تحسين تنسيق وتكامل وإدماج مصادر وآليات المساعدة القائمة
  

لعالمية اإلطارية بشأن  من اتفاقية منظمة الصحة ا٢٤ من المادة  ٣من الفقرة   ) ج(تنص الفقرة الفرعية      -١٣٣
توفير الدعم لألطراف، ومنها بوجه الخصوص البلـدان      "... مكافحة التبغ على أن تكون إحدى وظائف األمانة         

النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، بناء على طلبها، في جمع وإرسال المعلومات الالزمة وفقاً 
من المادة نفسها وظيفة أخرى إلى وظائف األمانة هي         ) ه(٣ضيف الفقرة الفرعية    وت...". ألحكام هذه االتفاقية    

التنسيق الالزم مع المنظمات المختصة الحكومية الدولية األخرى، الدوليـة منهـا واإلقليميـة              ... تأمين  "... 

                                                           
١   Ayda Yurekli & Joy de Beyer, editors, ‘Design and Administer Tobacco Taxes’, The Economics of Tobacco 

Toolkit, The World Bank, (http://www1.World bank.org/tobacco/toolkit.asp), pp 34-5.                    
٢       ‘The design, administration, and potential revenue of tobacco excises Emil M. Sunley, Ayda Yurekli, and 

Frank J. Chaloupka.’ P.411.                                                                                                             
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 فـي تحديـد      دور األمانـة   ٢٦ من المادة    ٥من الفقرة   ) ب(وتوجز الفقرة الفرعية    ...". وغيرها من الهيئات    
األطراف التي تمر   وقيام األمانة بتقديم المشورة للبلدان النامية األطراف        "... مصادر التمويل عندما تنص على      

صاداتها بمرحلة انتقالية، لدى الطلب، بشأن مصادر التمويل المتاحة بغية تيسير الوفاء بالتزاماتها بموجـب               تاق
  ".االتفاقية

  
كل ركيزة التنسيق والتكامل واإلدماج الفعال للتمويل والـدعم فـي مجـال             والعامل األساسي الذي يش     -١٣٤

مكافحة التبغ هو جمع وتوحيد المعلومات ذات الصلة وتوفيرها في الوقت المناسب واستخدام هذه المعلومـات                
ى وكما سبق القول في الفرع السابق من هذا التقرير، فإنه من العسير حاليـاً تحديـد المـستو   . على نحو فعال 

والصبغة الدقيقين للدعم المقدم إلى البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقاليـة، فـي مجـال                  
 ذلك أن بلداناً عديدة ال تحدد على وجه الدقة تلك األموال الموجهة حالياً نحو التبـغ فـي                   دومر. مكافحة التبغ 

غير أنـه عنـدما     ). يل ثنائي أوسع نطاقاً على سبيل المثال      أين تشكل جزءاً من برنامج تمو     (برامجها اإلنمائية   
أقوى يحمل األطراف على تحديد وإبالغ المعلومات المناسـبة         دافٌع  تدخل االتفاقية حيز التنفيذ، سيصبح هناك       

ورغم أنه لم تتحدد بعد طبيعة وتواتر اإلبالغ مـن قبـل            . فيما يتعلق بالتمويل والدعم في مجال مكافحة التبغ       
يقدم : " تنص على  ٢١ من المادة    ١طراف بشأن التمويل والدعم المقدمين لمبادرات مكافحة التبغ، فإن الفقرة           األ

وكما ورد في   ..."  عن طريق األمانة، تقارير دورية عن تنفيذه لهذه االتفاقية           ،كل طرف إلى مؤتمر األطراف    
المعلومات المناسبة عـن    "... ي هذه التقارير    ، ينبغي أن تقدم ف    ٢١ من المادة    ١من الفقرة   ) ج(الفقرة الفرعية   

وهذا يعني فرصة واضحة سانحة     ..." المساعدة المالية والتقنية المقدمة أو المتلقاة من أجل أنشطة مكافحة التبغ            
. لألمانة لتصبح مركزاً رئيسياً للمعلومات المتعلقة ببرامج تمويل التبغ عندما يبدأ كل طرف بتقـديم التقـارير                

  :ض االعتبارات المتصلة بتقديم التقارير واستخدام البيانات ما يليوتشمل بع
  

تطوير هيكل تبليغ يساعد على جمع البيانات المناسبة التوقيت والموحدة مـن قبـل األمانـة بـشأن                    •
وهذا يشمل الدعم المقدم عن طريق      . المصادر الحالية والمحتملة للتمويل وغير ذلك من أشكال الدعم        

مما يسمح لألمانـة بـاالطالع علـى        . ل الثنائية والمتعددة األطراف والمحددة الغرض     برامج التموي 
التمويل المتوافر، ومساعدة األطراف على السعي للحصول على األموال؛ وثانياً، ما هـي األنـشطة               

  .التي تم تنفيذها من قبل لضمان التنسيق والتكامل واإلدماج في مجال التمويل على نحو أفضل
  

إدراج البيانات المجمعة في شكل يمكن استخدامه من قبل األمانة لتقديم المشورة لألطـراف              ضرورة    •
التي تسعى للحصول على األموال وطرق الدعم األخرى، ولمراجعة األعمال التي سبق االضـطالع              

  . بها
  

ويل والدعم في   وعلى ما يتسم به دور األمانة من أهمية كبرى، فإن لجميع المانحين الذين يقدمون التم                -١٣٥
وقـد وردت   . مجال مكافحة التبغ دوراً هاماً يلعبونه في تنسيق وتكامل وتوافق تمويل مكافحة التبغ ودعمهـا              

تفاصيل نماذج أساليب الممارسات األفضل في دعم شراكات الحد من الفقر في التقرير الصادر مـؤخراً عـن                  
: إدارة المعونـة  : لجنة المساعدة اإلنمائيـة وعنوانـه      تقرير   -منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي       

 ومن الجلي أنه يمكن نقل هذه المبادئ العامـة إلـى            ١.ممارسات البلدان األعضاء في لجنة المساعدة اإلنمائية      
وتشمل هذه المبـادئ اسـتخدام      . ميدان تقديم المساعدة اإلنمائية في مجال مكافحة التبغ على المستوى القطري          

 ؛الحد من الفقر والميزانية الوطنية للبلد الشريك بوصفهما اإلطارين األساسـيين لتقـديم المـساعدة   استراتيجية  

                                                           
١   Managing AID: Practices of DAC Member Countries, DAC Guidelines and Reference Series, OECD 2005, 

 .٨٣، الصفحة ٨وعلى وجه الخصوص الفصل 
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 ؛وتوضيح أدوار مختلف الشركاء ومسؤولياتهم، بما في ذلك الحكومات والمجتمع المدني؛ والمنظمات الدوليـة             
ا فـي ذلـك جمـع البيانـات         والقطاع الخاص؛ واالستثمار في آليات التنسيق؛ والنهوض بالعمل المشترك، بم         

  .وتقييمها
  

ويمكن النظر في قيام منظمة الصحة العالمية بوصفها رئيسة فرقة عمل األمم المتحدة المعنية بمكافحة                 -١٣٦
التبغ بلعب دور في المراجعة الجارية لالستراتيجيات القطرية واستراتيجيات الحد من الفقـر للبلـدان الناميـة             

 اقتصاداتها بمرحلة انتقالية بغيـة رصـد إدراج موضـوع التبـغ فـي هـذه                 األطراف التي تمر  واألطراف  
وكما سبق القول فإن إحدى التوصيات التي تضمنها آخر تقرير قدمه األمين العام إلى المجلس               . االستراتيجيات

. االقتصادي واالجتماعي قضت بأن يتم النظر في موضوع مكافحة التبغ على مستوى نظام المنسقين المقيمين              
ألن ذلك سيوفر محفالً مفيداً الستقصاء االستراتيجيات المعدة لتنسيق وتكامل وإدماج المساعدة المتصلة بـالتبغ               

  .البلدانداخل على صعيد 
  

   مصادر التمويل القائمة والمحتملة وآليات المساعدة-النتائج الرئيسية 
  

  .ر التمويل القائمة والمحتملةيبين الفرع التالي أهم االستنتاجات الناجمة عن مراجعة مصاد  -١٣٧
  

  مصادر التمويل القائمة والمحتملة
  

إن من الصعب، منذ البدء، وضع بيان واضح وموثوق عن التمويل القائم والمحتمل ألنشطة مكافحـة                  -١٣٨
قبتان وثمة ع . التبغ وعما إذا كانت الموارد كافية لتلبية احتياجات البلد عند البدء بتنفيذ مختلف عناصر االتفاقية              

أوالهما أنـه لـيس مـن       . رئيسيتان في البت فيما إذا كانت الموارد كافية وستلبي االحتياجات المستقبلية أو ال            
المعروف اآلن مقدار الموارد الالزمة لتنفيذ اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية وال التوقيت الذي سـتُلزم                

وبالتالي فإنه  . البرامج في الوقت نفسه   / فس مستوى السياسات   نظراً لعدم وصول جميع البلدان إلى ن       -فيه فعالً   
ال يمكن القول بأن مصادر التمويل التي تم تحديدها في هذه الدراسة ستكون كافية لتلبيـة االحتياجـات فـي                    

  .المستقبل، حيث إن هذه االحتياجات ليست معروفة بالتفصيل حالياً
  

هي أن العديد من المانحين المحتملين الذين       . اً أشد صرامة وأهمية   وثانيتهما، والتي تكاد تكون يقيناً قيد       -١٣٩
 حد كبير على دوافع البلدان إلىتمت استشارتهم في هذه الدراسة يرون أن تمويل مبادرات مكافحة التبغ يتوقف  

لتمويـل  ونظراً إلى أن االتفاقية جديدة تماماً، فإنه لم ترد طلبـات ل           . الشريكة لدى طلب الدعم في هذا المجال      
وبالتالي يمكن القول بأن االحتماالت الحقيقية لتـوافر التمويـل          . الواسع النطاق حتى الساعة من البلدان النامية      

وهذا يؤدي بـدوره إلـى الخلـوص إلـى بعـض            . الجديد أو اإلضافي لمكافحة التبغ لم تخضع لالختبار بعد        
ان مكافحة التبغ في المستقبل، وخصوصاً من البلدان االستنتاجات األساسية فيما يتعلق بإمكانيات التمويل في ميد

  . المانحة، ولكن من بعض أهم المؤسسات المالية الدولية والمنظمات الدولية أيضاً
  

أعاله تحديـد المبـادئ األساسـية للـشراكة والمـسؤولية           ويتم في المرجع المشار إليه في الحاشية          -١٤٠
حورية في المساعدة اإلنمائية المناسبة والمـستدامة التـي تقـدمها            تحديداً واضحاً بوصفها أموراً م     والمشاركة

 أمـا   . ومن الواضح أن أهمية هذه المبادئ تشمل مساعدة المانحين للمبادرات المتعلقة بالتبغ            ١.البلدان المانحة 
 فرضها  وعدمالمسؤولية فتعني أنه البد من قيام الحكومات المستفيدة من تطوير وتعزيز البرامج الخاصة بالتبغ               

                                                           
 .١٧المرجع السابق ، الصفحة    ١
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ويتعين أن تتم المشاركة على جميع المستويات المختلفة في البلدان المـستفيدة   . فرضاً من جانب األسرة الدولية    
 ويتعين على البلدان تحديد مكافحة التبغ كمجال يتطلب الـدعم           .لضمان وجود برامج ذات مغزى لمكافحة التبغ      

  . جهات المانحةومن ثم التفاوض على التمويل والمساعدة التقنية مع ال
  

" ميـسر "وكما يفيد تقرير لجنة المساعدة اإلنمائية يتعين علـى البلـدان المانحـة أن تقـوم بـدور                     -١٤١
 وفي حين قد تعد مبادئ المانحين هـذه مجـرد طموحـات             ١.لها" المحرك الرئيسي "اإلنمائية وليس    المساعدة
خـرى األسـاس الـذي يقـوم عليـه تحديـد       إليها بعض الجهات المانحة، فهي تشكل بالنسبة لجهات أ  تصبو

 كل من أستراليا ونيوزيلنـدا والمفوضـية األوروبيـة ومكتـب األمـم المتحـدة             أبلغتفقد  . التمويل أولويات
بالمخدرات والجريمة، ومصرف التنميـة اآلسـيوي والبنـك الـدولي ومـصرف التنميـة للبلـدان                  المعني

 بالغـا بلدان الشريكة ووضع جـدول األعمـال مـن قبلهـا            جميعاً في االستبيان إلى أن مشاركة ال       األمريكية
ويتعين، لدى النظر في االستنتاجات التي خلصت إليهـا هـذه           . في تحديد المجاالت البرنامجية الجديدة     األهمية

وكما سـبق   . الدراسة ونطاق التمويل القائم والمحتمل للمبادرات الخاصة بالتبغ، أخذ هذا العامل بعين االعتبار            
ن البينات على حصول تمويل ذي شأن في مجال مكافحة التبغ لن تظهر إال عندما تمنح البلدان النامية                  القول فإ 

والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية األولوية لهذا المجال لدى مناقشة موضوع التمويل مع الجهـات                
  .المانحة

  
توى القطري، فإنه يتعين التنويه أيضاً بأن دور وعلى الرغم من أهمية االعتراف بالمسؤولية على المس     -١٤٢

بمـا يـشابه    (الجهات المانحة هو إثارة مواضيع حاسمة األهمية أثناء الحوار المتعلق بالمساعدات المحتملـة              
الطريقة التي أدرج موضوع برمجة األيدز والعدوى بفيروسه في الحوار الجاري مع الشركاء بـالنظر إلـى                 

  .الذي تجريه مع البلدان أو المؤسسات الشريكة) مالية للبلد المعنيأهميته في التنمية اإلج
  

 بهذه النقاط، فإنه يمكن التوصل إلى االستنتاجات التالية بشأن مصادر التمويـل القائمـة               التنويهومع    -١٤٣
  :والمحتملة

  
ـ                  • دان يظهر من نتائج هذه الدراسة أن وضع البرامج الخاصة بالتبغ على نطاق واسع من أجل البل

. المستهدفة يمكن أن يحظى بدعم البنك الدولي، الذي قدم في الماضي دعماً كبيراً في هذا المجال               
كما يمكن أن تفضي المساعدة في مجال اإلصالحات الضريبية، حيث تمد يد العون للبلدان فـي                
وضع برامجها الضريبية المناهضة للتبغ، إلى مستوى من االسـتدامة، بـالنظر إلـى أن دخـل               

ومن الواضح أن منظمة    . ادرات التبغ في المستقبل يمكن أن يتأتى أيضاً من العائدات الضريبية          مب
" االتفاقية اإلطارية"الصحة العالمية هي الطرف الفاعل اآلخر في مجال دعم البلدان من أجل تنفيذ   

تها بمرحلـة   وتوفير مجموعة من مبادرات بناء القدرات للبلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصادا           
وقد قدمت حكومة الواليات المتحدة األمريكية الدعم لعدد كبير من البلدان النامية كما أن              . انتقالية

وأفادت كل من   . المفوضية األوروبية تعهدت رسمياً بمساعدة البلدان المهتمة بوضع برامج للتبغ         
حتمل مساعدة جميع البلدان    المفوضية األوروبية وحكومة الواليات المتحدة األمريكية بأنه من الم        

وإلى هاتين الجهتين المانحتين الكبيـرتين، يتـوفر        . الوارد ذكرها في االستبيان بهذا الخصوص     
الدعم اإلقليمي المحدد من قبل عدد من الحكومات، بما فيها نيوزيلندا والدعم الذي تقدمه لبلـدان                

كما يقدم الدعم كل من     . والمحيط الهادئ منطقة المحيط الهادئ، وبرنامج أستراليا داخل إقليم آسيا         
أحياناً عن طريق منظمة دوليـة      (كندا واليابان والسويد والنرويج لعدد كبير من البلدان المستهدفة          

  ).كمنظمة الصحة العالمية مثالً
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وتشمل هـذه   . ويمكن الوصول إلى المؤسسات المالية اإلقليمية أيضاً من جانب البلدان المستهدفة            •
ت مصرف التنمية األسيوي بالنسبة لعدد كبير من البلدان اآلسيوية ومـصرف التنميـة              المؤسسا

ومما يدعو لألسـف أن     . للبلدان األمريكية بالنسبة ألمريكا الالتينية وبلدان منطقة البحر الكاريبي        
ذلك ال ينطبق في أفريقيا، حيث يفيد مصرف التنمية لشرق أفريقيا بأنه ال يعمل في هذا المجـال                  

وإلى جانب منظمـة الـصحة      ). لم ترد أية إجابات من المصارف اإلقليمية األخرى في أفريقيا         و(
 منظمات دولية أخرى مثل مكتب األمم المتحدة المعنـي بالمخـدرات والجريمـة              كالعالمية، تمل 

اإلمكانات الالزمة لتقديم المساعدة كجزء من أعمال مكافحة المخدرات األوسع نطاقـاً وكـذلك              
كما يمكن للمنظمات اإلقليمية أن تلعـب       . غذية والزراعة ضمن مجال تنويع المحاصيل     منظمة األ 

مثل أمانة جماعة المحيط الهادئ من خالل برنامجها في منطقة المحيط           : دورها في هذا المضمار   
الهادئ ورابطة أمم جنوب شرق آسيا التي أفادت بأن بعض أعضائها قد يعملون باتجاه أنـشطة                

  .ا المجالمستقبلية في هذ
  

ويلعب التمويل المتعدد األطراف الذي تتلقاه منظمة الصحة العالمية وغيرها من المنظمات الدولية   •
ومن الواضـح أن    . دوره أيضاً في دعم األنشطة التي تعود بالفائدة على جميع البلدان المستهدفة           
. ا فيها المجتمع المدنيوضع البرامج الشاملة يتطلب الدعم من عدد كبير من األطراف الفاعلة، بم      

وتضطلع المنظمات غير الحكومية، على المستويين الدولي والوطني، والمنظمات القائمة علـى            
المجتمع المحلي بدور في دعم مبادرات مكافحة التبغ التي ال تنخرط فيها الحكومات في الغالب،               

المانحة للمنظمات غير   وقد تم تحديد تمويل الحكومات      . مثل أنشطة الدعوة وبعض أنواع البحوث     
وعـالوة  . الحكومية، إما مباشرة داخل البلدان النامية أو عن طريق منظمة غير حكومية وطنية            

على ذلك فقد أتاح عدد كبير من المنظمات والمؤسسات الدولية غير الحكومية فرصاً شتى لتمويل               
كما عرض فـي    . ريكةالمنظمات غير الحكومية أو المنظمات المجتمعية على مستوى البلدان الش         

وعلى أية حال فقد عرضت بعض المنظمات       . بعض األحيان التمويل االبتدائي على نطاق ضيق      
ومن المحتمـل أن يكـون      . مصادر تمويل ال يستهان بها كانت متوافرة للحكومات الوطنية أيضاً         

  .للمصادر الخاصة بعض اإلمكانات في هذا الميدان
  

 من الممكن استخدام قاعـدة      أضحىت التي تم جمعها أثناء الدراسة، فقد        وبالنظر إلى غزارة المعلوما     -١٤٤
بيانات تم وضعها لهذا المشروع وتتضمن معلومات إضافية عن بلدان محددة فيما يتعلـق بمـصادر التمويـل               

  .لمساعدة األطراف على تنفيذ االتفاقية
  

  طرائق وشروط الوصول إلى الموارد، بما في ذلك إجراءات التطبيق
  

وبما أنه كانت الشواهد على توفر أموال لمكافحـة         . يتعذر التعميم فيما يخص معايير التطبيق واألهلية        -١٤٥
التبغ تحديداً شبه معدومة فإن معظم مصادر التمويل كانت تشكل جزءاً من برامج ثنائية أوسع نطاقاً أو جـزءاً                 

وفي ضوء إمكانية تطبيق مكافحـة  . بالتطبيقمن برنامج صحي عام، ولكل منهما آلياته الخاصة به فيما يتعلق           
التبغ على مختلف المرامي اإلنمائية لأللفية، فإن باستطاعة تلك البلدان أو المؤسسات التي تحاول الحصول على 

  . القائمة من أجل الدعم الممكن- غير محدودة الملكية -التمويل أن تنظر في مراجعة طائفة أبواب التمويل 
 

  ألموال المتوفرة، واألموال المصروفة في أية سنة تقويميةالحجم التقريبي ل
  

كما سبق بيانه أعاله، فإنه يستحيل إعطاء مؤشر واضح عن األموال المتوافرة من أجـل مبـادرات                   -١٤٦
. أما فيما يتعلق باإلنفاق على مدى السنوات الخمس الماضية، فقد تعذر تحديده أيضاً            . مكافحة التبغ في المستقبل   
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اب ذلك، في أحيان كثيرة، أن البلدان أو المؤسسات لم تميز بصورة جلية المبالغ المالية التـي كانـت                   ومن أسب 
 ولسوء الطالع أن    - وعلى وجه الخصوص عندما كانت جزءاً من برامج أوسع نطاقاً            -تنفق على برامج التبغ     

  .ذلك كان وضع عدد من الجهات المانحة األكبر حجماً
  

  در أو آليات التمويلالخبرة العملية لمصا
  

. أوجزت الدراسة الخبرة العملية لمختلف مصادر التمويل المتأتي من مجموعة من الجهات المانحـة               -١٤٧
ويبدو من ردود المانحين أن جميع مجاالت البرمجة تغطيها مختلف برامج التمويل أو الـدعم لـدى الجهـات                   

 -حتياجات، تحديد مدى أولوية أو أهمية كل مجال برنامجي          بيد أنه يتعذر، بالنظر إلى إجراء تقييم لال       . المانحة
  .مثل أهمية تطوير البنى األساسية بدالً من البحوث الطبية

  
  تقييم مدى القدرة على التكهن بأي مصدر من مصادر التمويل وقابليته لالستدامة ونجاحه اإلجمالي

  
ادر التمويـل هـذه ومـدى قابليتهـا     يصعب تقديم أية بيانات واضحة بخصوص إمكانية التكهن بمص       -١٤٨

وبما أن الجهـات المانحـة      . لالستدامة ويستحيل التحقق من مدى نجاح التدخالت السابقة على نحو ذي مغزى           
كحكومة الواليات المتحدة األمريكية، ونيوزيلندا، وأستراليا، وكندا، والنرويج، واليابان، والسويد، والمنظمـات            

الهادئ، ومنظمة الصحة العالمية ومكتب األمم المتحـدة المعنـي بالمخـدرات            الدولية كأمانة جماعة المحيط     
والجريمة، والمؤسسات المالية الدولية مثل البنك الدولي، أكدت بكل وضوح التزامها بمبادرات مكافحة التبـغ،               

جميـع هـذه    فيمكن االستنتاج، بناء على الدعم الذي قدمته في الماضي وأجوبتها الواردة في االستبيان، بـأن                
أما بالنسبة للجهات األخرى كالمفوضـية      . الحكومات والمؤسسات ستواصل تقديم الدعم لمبادرات مكافحة التبغ       

أي كـون   (األوروبية ومصرف التنمية اآلسيوي، فمن الصعب تحديد ما إذا كانت النتائج الواردة في االستبيان               
  .أو ال األمد ستترجم إلى تمويل طويل) التمويل متاحاً من مصادر قائمة

  
ومما ال لبس فيه أن تطوير آليات التمويل داخل البلدان، كما أسلفنا، يعد أمراً حاسم األهمية إذا أريـد                     -١٤٩

ورغم أن تقديم التمويل لمنظمات المجتمع المدني خارج نطـاق عمـل            . ضمان التمويل المستدام لمكافحة التبغ    
بدو أن البلدان القادرة على تنفيذ السياسات الضريبية ذات الصلة          الحكومات الوطنية يظل أمراً هاماً، غير أنه ي       

وسيتمثل دور المانحين، إلى حـد      . ستتمكن، على المدى األطول، من تأمين مستوى معين من استدامة التمويل          
ويمكن أن تستخلص البلدان األخرى الدروس      . كبير، في مساعدة البلدان النامية على الوصول إلى تلك المرحلة         

ورغم أن هذه النماذج قد تكون، في بداية األمر على األقـل،            .  النموذج الذي اتبعته تايلند في هذا المضمار       من
فإنها تشكل  ). والتي تطبق نظماً ضريبية أكثر كفاءة     (تها بمرحلة انتقالية    اأكثر مالءمة للبلدان التي تمر اقتصاد     

 البلد، فـي األمـدين القـصير        احتاج هذ ي وس .الناميةنموذجاً لما يمكن تحقيقه على المدى األطول في البلدان          
 للمساعدة التي تقدمها أسرة المانحين الدولية كي تطور نماذج مستدامة لإلصالحات الواجب إدخالها              ،والمتوسط

  .على النظم الضريبية
 

الصناديق واآلليات األخرى التي قد تلزم إلنشاء صندوق طوعي عـالمي             :الباب الثاني
  آليات مالية مناسبةمحتمل أو أية 

  
  ةـمقدم

  
يتضمن الباب الثاني من هذا التقرير أوالً مراجعة لآلليات المالية القائمة والتي يمكن أن تنطوي علـى        -١٥٠

حـسب  " مناسـبة "، وتعتبـر بالتـالي      "االتفاقية اإلطارية "وظيفة نموذجية آللية محتملة يتم النظر فيها بموجب         
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قرير بناء على ذلك إلى بحث الوسائل الممكنة التي يتعين النظر فيها فـي              ويمضي الت . اختصاصات هذه اآللية  
ويستند الباب الثاني على دارسة لثماني آليات مالية من أجل التعـاون            ". لالتفاقية اإلطارية "إطار أية آلية مالية     

 ورغم الجهـود  . آلية مالية من أجل التعاون الدولي في مجاالت أخرى     ١١الدولي في مجال الصحة العمومية و     
لدراسة أكبر عدد ممكن من اآلليات، فإن هذا التقرير ال يتوخى الشمولية فيما يخص اآلليات الماليـة                 المبذولة  

  .القائمة حالياً
  

  استعراض اآلليات المالية الحالية
  

  نطاق الدراسة
  

واالختـصاصات التـي    " االتفاقية اإلطارية " من   ٢٦ من المادة    ٥من الفقرة   ) د(عمالً بالفقرة الفرعية      -١٥١
تنص عليها، تم حصر الدراسة في اآلليات التي تخدم غاية شبيهة بتلك التي تخدمها أية آلية مالية محتملة قد يتم       

وتتطابق أغراض ومميزات وطريقة تشغيلها مع ما يمكن النظر فيه بمقتضى أحكـام             ". االتفاقية"بحثها بموجب   
وبالتالي فإن الدراسة لم تشمل سوى اآلليات المالية التي تشكل          . ٢٦ادة   من الم  ٥من الفقرة   ) د(الفقرة الفرعية   

نمائي في حقل ما من حقـول       إلإطاراً متعدد األطراف الستدرار وتوزيع الموارد المالية لدعم أنشطة التعاون ا          
 عملهـا، أو    ن أغراضها، أو نطـاق    إوقد تم استبعاد اآلليات المالية التالية من الدراسة، حيث          . التعاون الدولي 

 من المادة   ٥من الفقرة   ) د(طرق تشغيلها تختلف اختالفاً كبيراً عما يمكن تصوره بموجب أحكام الفقرة الفرعية             
  ".االتفاقية اإلطارية" من ٢٦
  

  .نمائيإلاآلليات المالية الدولية ذات األغراض المختلفة عن دعم أنشطة التعاون ا  •
  

نمائيـة  إدولية ال تقدم التمويل فحسب، بل تدير عملياً بـرامج           اآلليات المالية التي تشكل وكاالت        •
مثل صندوق األمـم المتحـدة      (وتقدم الخبرات التقنية وأنواع أخرى من الخبرات للبلدان المتلقية          

ن نطاق عمل هذه اآلليات أوسع بكثير، وهي        إحيث  ). للسكان والصندوق الدولي للتنمية الزراعية    
االتفاقيـة  "ا هو متوقع ألية آلية محتملة يتم النظر فيها بموجـب            تعمل عادة على نطاق أوسع مم     

  ."االطارية
  

مثل صندوق البيئة التـابع لبرنـامج   (اآلليات المالية المنشأة لغرض تمويل عمل منظمة دولية ما         •
  .)األمم المتحدة للبيئة

  
  .اآلليات المالية ذات النطاق الوطني أو الثنائي  •

  
  لخاضعة للدراسةفئات اآلليات المالية ا

  
بما في ذلك في مجاالت غيـر مكافحـة         "تنص االختصاصات على أن تشمل الدراسة اآلليات المالية           -١٥٢
لها ُأطر متعددة األطراف الستدرار وصرف المـوارد الماليـة           اآلليات المالية    يوجد عدد من  وفي حين   ". التبغ

، إال أنه لم يتم العثور على آلية تستهدف         عاون الدولي بدعم أنشطة التعاون اإلنمائي في ميدان ما من ميادين الت         
وكشفت الدراسة عن عدد من اآلليات المالية المستخدمة في شـتى           . األنشطة المتصلة بالتبغ على وجه التحديد     

وتعمل غالبيـة   . مجاالت الصحة العمومية، وكذلك عن عدد من اآلليات في مجاالت أخرى من التعاون الدولي             
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األدوات " أرضية الختبـار  "التي وصفت بأنها    و،  ةئة األخيرة في مجال القوانين والسياسات البيئي      اآلليات من الف  
  ١.السياسات الجديدة من قبيل اآلليات المالية المتعددة األطراف

  
  أنواع اآلليات المالية التي تم التعرف عليها

  
راستها إلى ثالثة أنواع أساسـية،      خلصت الدراسة إلى أنه يمكن تصنيف اآلليات المالية التي جرت د            -١٥٣

فقد أظهرت بعض اآلليات سمات أكثر من نوع واحد،    : رغم أن الحدود الفاصلة بينها كانت غير واضحة أحياناً        
ومع ذلك، ربما كان التمييز بين األنواع الثالثة وسـماتها          . وانطبقت بعض السمات على عدة أنواع من اآلليات       

  ".االتفاقية اإلطارية"خيارات المتعلقة بآلية مالية في سياق الرئيسية مفيداً في بحث شتى ال
  

  الصناديق التي تديرها منظمات دولية  )أ(
  

 منظمة الصحة العالمية االستئمانية وصناديقصندوق منظمة الصحة العالمية الطوعي للنهوض بالصحة، : أمثلة
برنامج األمم المتحدة   (بيئية المتعددة األطراف    لألنشطة البرنامجية، والصناديق االستئمانية الخاصة لالتفاقات ال      

، والصندوق االستئماني العالمي لبرنـامج     )اإلنمائيبرنامج األمم المتحدة    (، والصندوق العالمي للتضامن     )للبيئة
  .والصندوق االستئماني العالمي لمركز التجارة الدولية) منظمة التجارة العالمية (اإلنمائيعمل الدوحة 

  
 في بعض المنظمات، إنشاء صناديق ألغراض خاصة وفقاً للوائح والنظم المالية المطبقة فـي               ويمكن،  -١٥٤

وعادة ما يكون الغرض منها تمويل أنشطة       . وهذا هو أبسط أنواع اآلليات التي جرت دراستها       . هذه المنظمات 
مثل سفر المشاركين مـن     (على المستوى القطري لم تلحظ لها اعتمادات في الميزانية العادية للمنظمة المعنية             

وقد أنشأت بعـض    ). البلدان النامية لحضور االجتماعات، وتنظيم دورات تدريبية، وتقديم المساعدة داخل البلد          
مثل هذه الصناديق لخدمة األطراف في المعاهدات التـي تنفـذها           ) مثل برنامج األمم المتحدة للبيئة    (المنظمات  

.  للصناديق التي تديرها منظمة دوليـة مـساهمات طوعيـة دومـاً            والمساهمات المقدمة . المنظمة ذات الصلة  
يتمتع هذا النوع من الصناديق بشخصية قانونية، كما أنها ال تضم أعضاء وليس لها بنية أساسية خاصـة                   وال

ة وفي حالة صناديق منظمة الصح    .  من قبل المنظمة المعنية وفقاً للوائح والنظم المالية المطبقة          تُدار نهاإبها؛ إذ   
العالمية االستئمانية لألنشطة البرنامجية، فإن للبرامج التي تدعمها أجهزتها الرئاسية الخاصة بها التي تضطلع              

أما األنشطة البرنامجية التـي تـدعمها       . بالمراقبة العامة وتحدد المعايير المعمول بها لتلقي األموال وصرفها        
البحوث والتدريب في مجال أمراض المناطق المداريـة،        لمية فتشمل   االصناديق االستئمانية لمنظمة الصحة الع    

  ).األنكوسركية(نجابية، ومكافحة داء كالبية الذنب اإلوالبحوث والتدريب في مجال الصحة 
  

  اآلليات المالية للمعاهدات الدولية  )ب(
  

يـات   صندوق التراث العالمي، وصندوق رامسار للمنح الـصغيرة، واآلل     ٢صندوق األوزون، : األمثلة  -١٥٥
  العالمية التفاقية التصحر

  

                                                           
١   Peter Sand, Carrots without Sticks? New Financial Mechanisms for Global Environmental Agreements, in 

Max Planck Yearbook of UN Law 1999 at 363.                                                                                        
 رغم أنه يتأهل كآلية مالية ألي اتفاق دولي، فإنه يبدي أيضاً بعض سـمات  مما يجدر بالذكر أن صندوق األوزون،   ٢

 .آلية مالية مستقلة
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يتم إنشاء هذا النوع من اآلليات المالية ضمن إطار معاهدة دولية بغرض مساعدة البلـدان األطـراف                   -١٥٦
. نتقالية على تنفيذ المعاهدة قيد البحث على المستوى الـوطني         االنامية واألطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة       

 فيها مثـل هـذا      أنشئحد أحكام المعاهدة في هذه الحاالت، مع أنه توجد حالة           وعادة ما يكون السند القانوني أ     
صندوق (الصندوق بموجب قرار اتخذه مؤتمر األطراف دون أن يكون له سند قانوني في المعاهدة ذات الصلة                 

وة ويعرف أحد أحكام المعاهدة والصكوك القانونية المتصلة به هيكل المنظمـة عـال            ). رامسار للمنح الصغيرة  
ويعتبر جميع األطراف في المعاهدة أطرافاً في اآللية المالية         . ستدرار األموال وتوزيعها وإنفاقها   اعلى طرائق   

  .وفيما عدا صندوق األوزون، ال تتمتع هذه اآلليات بشخصية قانونية. تلقائياً
  

وغالباً ما تتألف من    . لمعاهدةوتشكل البنية األساسية المؤسسية لآللية المالية جزءاً من البنية األساسية ل            -١٥٧
مؤتمر األطراف الذي يعمل بوصفه الهيئة العليا لآللية، وهيئة تنفيذية مسؤولة عن عمل اآللية، وأمانة المعاهدة                

  ).إال في حالة صندوق األوزون، الذي توجد أمانة خاصة به(
  

وعليه يقـوم، فـي مجـال       . اليةويتم، في بعض األحيان، تكليف منظمة دولية قائمة بتشغيل اآللية الم            -١٥٨
 ويـشغل الـصندوق الـدولي للتنميـة         ١تفاقات دولية، االبيئة، مرفق البيئة العالمية بدور اآللية المالية لخمسة         

  ٢.وتشغل صندوق األوزون أربع وكاالت تنفيذية. الزراعية اآللية العالمية التفاقية التصحر
  

عتماداً تاماً على المساهمات الطوعيـة مـن الـدول          ادولية  وتعتمد بعض اآلليات المالية للمعاهدات ال       -١٥٩
، في حين تحدد    )التصحرصندوق رامسار للمنح الصغيرة، واآللية العالمية التفاقية        (لفاعلة األخرى   اواألطراف  

من فئـة   ) صندوق التراث العالمي  (أو اإللزامية المقدرة    ) صندوق األوزون (آليات أخرى المساهمات الطوعية     
 بخصوص صندوق األوزون مفاوضات إعـادة       وتعقد. ن األطراف، استناداً إلى جدول لتقدير األنصبة      محددة م 

وال يمكن فرض االشتراكات المقدرة إال على األطـراف فـي           . تغذية منتظمة لضمان قابلية التنبؤ بخصوصه     
. الـدول أيـضاً   المعاهدة، في حين يمكن قبول المساهمات الطوعية من دول أخرى أو أطراف فاعلة من غير                

وتقدم اآلليات منحاً بغرض تنفيذ المعاهدات على المستوى الوطني في البلدان األطراف النامية منهـا أو التـي        
  .تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية

  
وكمـا هـو الحـال      . والجهات التي ليست أطرافاً ليست مؤهلة للحصول على الدعم المالي من اآللية             -١٦٠

أنواع التمويل أو المساعدة المتاحتين لألطراف فقط، يمكن أن يشكل ذلك حـافزاً يـدفع               بالنسبة ألي نوع من     
 التـساهلية وباستثناء صندوق األوزون، الذي يقدم المنح أو القروض         . الدول إلى أن تصبح أطرافاً في المعاهدة      

 تقـدم التمويـل بـشروط     لفئة محددة من األطراف فقط، يمكن لآلليات المالية للمعاهدات الدولية قيد البحث أن            
  .محددة أيضاً لألطراف الفاعلة من غير الدول العاملة في طرف ما

  
وثمة مقارنة لمستوى المساعدة المقدمة للبلدان النامية والبلدان التي تمر بمرحلة انتقالية من أجل اتخاذ                 -١٦١

 وبـين   ٣غل آلية مالية واسعة النطاق    التدابير التنفيذية على المستوى الوطني بموجب االتفاقيات البيئية التيُ تش         

                                                           
اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ وبروتوكول كيوتو؛ اتفاقية التنوع الحيوي وبروتوكـول كارتاخينـا      ١

 .واتفاقية استوكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة
 .مج األمم المتحدة للبيئة، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، البنك الدولي، ومنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعيةبرنا   ٢
معاهدات األوزون؛ مرفق البيئة العالمية، معاهدات التنوع الحيوي، اتفاقيـة اسـتوكهولم بـشأن    : صندوق األوزون   ٣

 .الملوثات العضوية الثابتة
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 أظهرت أن المساعدات المقدمة بموجب المجموعة األولى من المعاهدات ١آلية واسعة النطاقال تُشغل تلك التي 
التي تمتلك آلية تعمل على     أو  وتضطر المعاهدات التي ال تشغل آلية مالية،        . ن التنبؤ بها  كأكبر حجماً بكثير ويم   

موم إلى االعتماد على التبرعات لهذا الغرض، مما يجعل جهودها أكثر تواضعاً وأقل             نطاق ضيق على وجه الع    
  .قابلية للتنبؤ بها

  
وهناك بينات، في بعض االتفاقات البيئية المتعددة األطراف، تدل على أن مـشاركة البلـدان الناميـة                   -١٦٢

لمتعلق بـالمواد المـستنفدة لطبقـة       وهذا صحيح في حالة بروتوكول مونتريال ا      . ازدادت مع إنشاء آلية مالية    
األوزون، حيث ربطت البلدان النامية، وخصوصاً تلك التي تنتج وتستهلك المواد المستنفدة  لألوزون بكثـرة،                

 وكان هنـاك    ٢.مشاركتها في البروتوكول بإنشاء صندوق لمساعدة البلدان النامية على خفض حجم هذه المواد            
تفاقيـة  ا، فارق ملحوظ في عضوية البلدان النامية بين         ١٩٩٠غيرة عام   قبل إنشاء صندوق رامسار للمنح الص     

منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة المتعلقة بالتراث العالمي التي كان لها صندوق، واتفاقية رامـسار،                
  ٣.التي لم يكن لها صندوق

  
  اآلليات المالية المستقلة  )ج(

  
ي يدعم التحالف العالمي من أجل اللقاحات والتمنيع، والصندوق العالمي          صندوق اللقاحات الذ  : األمثلة  -١٦٣

لمكافحة األيدز والسل والمالريا، ومرفق البيئة العالمية، والصندوق االستئماني العـالمي لتنـوع المحاصـيل               
  .وصندوق التضامن الرقمي

  
ة قائمة، لكنها آليـات مـستقلة،       ال يشكل هذا النوع من اآلليات المالية جزءاً من أي منظمة أو معاهد              -١٦٤

تفـاق  اويتم إنشاء هذا النوع من اآلليات عن طريـق صـك أو             . تتمتع أحياناً بشخصيتها القانونية الخاصة بها     
ويحدد هذا الصك عضوية هذه اآلليات وهيكلها وتنظيمها، وأشـكال اسـتدرار    . قانوني تأسيسي بين المؤسسين   

  .األموال وإنفاقها وتوزيعها
  

ذه اآلليات المالية المستقلة بنيتها األساسية المؤسسية الخاصة بها، ومن سماتها أنها أشد تعقيداً، إلى               وله  -١٦٥
إذ غالباً ما تتألف من هيئة عليا، وجهاز تنفيذي         . حد ما، بالمقارنة مع تلك القائمة في اآلليات المالية للمعاهدات         

كل مسؤولية تشغيل بعض اآلليات الماليـة المـستقلة         وتو. أو عدد من الهيئات االستشارية الخاصة، وأمانة      /و
صندوق اللقاحات الذي يدعم التحالف العالمي من أجل اللقاحات والتمنيع، والصندوق العالمي لمكافحة األيدز              (

إلى وكالة تنفيذية أو أكثر، وتضطلع المنظمة القائمة بدور األمـين أو            ) والسل والمالريا، ومرفق البيئة العالمية    
  . في هذه الحالةالوصي

  

                                                           
تفاقية بازل بشأن النفايات الخطرة، واتفاقية روتردام بشأن المواد الكيميائية المتداولـة فـي التجـارة    ا: بدون آليات   ١

إتفاقية رامسار لألراضي الرطبة، اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر، اتفاقية التـراث            : الدولية؛ آليات ضيقة النطاق   
 .العالمي

٢   D.D. Caron, Protection of the Stratospheric Ozone Layer and the Structure of International Environmental 
Lawmaking, 14 Hastings Intl. & Comp. Law Review 755, pp. 756-76 (1991), reprinted in D’Amato/Engel, 
International Environmental Law Anthology, Cincinnati/Ohio 1996, also A.S. Goudie and D.J. Cuff (Eds.), 

Encyclopedia of Global Change, Oxford 2002, Vol. 2, p. 120 et seq.                                 
٣  Ed., Oxford 2002, p. 618. P. Birnie and A. Boyle, International Law of the Environment, 2 nd 
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رتباط مؤسسي وجوهري باتفاق متعدد األطراف بشأن قضايا اويمكن أن يكون لآلليات المالية المستقلة   -١٦٦
وعلى هذا فإن مرفق البيئة العالمية يقوم بعمل اآللية المالية لخمـسة اتفاقـات بيئيـة متعـددة                  . ذات صلة بها  

ويوفر الصندوق االستئماني العـالمي لتنـوع       . ات الصلة األطراف، بتوجيه من مؤتمر األطراف للمعاهدات ذ      
المحاصيل الدعم لمجال عمل تتناوله المعاهدة الدولية لمنظمة األغذية والزراعة المتعلقة بـالموارد الوارثيـة               

 وتتلقى، بوصفها جزءاً من استراتيجية تمويل المعاهدة الدولية، دعم األمانة أيضاً من. النباتية لألغذية والزراعة
  .منظمة األغذية والزراعة والتوجيه السياسي من الهيئة الرئاسية للمعاهدة

  
لبيئة العالمية، على التبرعات، التي تأتي     اوتعتمد اآلليات المالية المستقلة التي تم بحثها، باستثناء مرفق            -١٦٧

ساهمات المقدمة إال مـن     وال يقبل مرفق البيئة العالمية الم     . من الدول ومن أطراف فاعلة من غير الدول أيضاً        
نه أرسى نظاماً للمساهمات الطوعية التقديرية من فئة معينة من الدول، يستند إلى جدول أنـصبة        إحيث  . الدول

وباإلضافة إلى ذلك يقبل مرفق البيئـة العالميـة         . مقررة، ويستضيف مفاوضات منتظمة بهدف تجديد الموارد      
  .التبرعات من فئات أخرى من الدول

  
. دم اآلليات التي تم بحثها التمويل على شكل منح أو قروض ميسرة، ينطبق عليها إجراء صـارم                وتق  -١٦٨

وتقدم المنح للسلطات    .ويطلب من الدول المستفيدة منها في بعض األحيان وضع برنامج أو هيكل وطني للتنفيذ             
  .الحكومية أو لكيانات تعمل في إطار مسؤولية الدولة ورقابتها

  
  ة آلليات التمويل الدولية القائمةالسمات الرئيسي

  
يفيض الفرع التالي في وصف السمات الرئيسية لمختلف أنواع اآلليات التمويلية التي جـرى بحثهـا،                  -١٦٩

  .ويتناول الفوارق بين مختلف أنواع اآلليات في هذا المضمار
  

  الغرض والغاية
  

ا هو توفير الدعم المالي والتقني الالزمـين        إن الغرض اإلجمالي من جميع أنواع اآلليات التي تم بحثه           -١٧٠
، وذلك لتحقيق مـصالح البلـدان الناميـة والتـي تمـر             الدوليالعتماد وتنفيذ تدابير معينة في مجال التعاون        

الصندوق العـالمي   (وفي إطار هذا الغرض، تتلخص الغاية المعلنة لبعض اآلليات          . اقتصاداتها بمرحلة انتقالية  
) ، وصندوق رامسار للمنح الصغيرة    التصحر  مكافحة  والمالريا، واآللية العالمية التفاقية    لمكافحة األيدز والسل  

  .في التأسيس على اآلليات المالية والموارد القائمة واستخدامها في أي مجال من المجاالت
  

  هيكل تصريف الشؤون وطرائق العمل
  

 وبالتالي علـى    -ت الدولية على األطراف     في حين تقتصر عضوية اآلليات المالية للمعاهدا      : العضوية  -١٧١
 فإن العديد مـن اآلليـات   - على منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي إذا كانت تحظى بمركز طرف  الدول، و 

وفي كال نوعي اآلليات هذه، تتألف عضويتها عمومـاً مـن           . المالية تمنح حق العضوية أيضاً لكيانات أخرى      
  .ق لألعضاء العمل كأعضاء في الهيئات الرئاسيةويح. الكيانات المانحة والمتلقية

  
  .الصناديق التي تديرها منظمة دولية ما ليس لها عضوية  -١٧٢

  
فيما عدا الصناديق التي تديرها منظمة دولية، تتضمن اآلليات التـي تـم             : البنية األساسية المؤسسية    -١٧٣

وتتألف أية آليـة    . جم اآللية ونطاق عملياتها   بحثها بنية أساسية مؤسسية، معقدة إلى حد ما وذلك يعتمد على ح           



A/FCTC/COP/1/4      

52 

مالية، في الحد األدنى، من هيئة عليا عادة تضطلع بمسؤوليات تصريف الشؤون بصورة إجمالية ومن أمانـة                 
وفي اآلليات ذات البنية األساسية الصغيرة، تكون الهيئة العليا مـسؤولة           . لدعم هذه الهيئة في ممارسة وظائفها     

وتمارس هذه الوظائف في اآلليـات ذات البنيـة         . لية، بما في ذلك تلقي األموال وصرفها      أيضاً عن تشغيل اآل   
واألسلوب الشائع، في هذا المضمار، هو . األساسية األكثر تعقيداً هيئة تنفيذية منفصلة تحت إشراف الهيئة العليا

حدد، وإلى الهيئة المختـصة     تخاذ القرارات المتصلة بطلبات التمويل لرئيس األمانة حتى مبلغ م         امنح صالحية   
  .فيما يتعلق بالمبالغ األكبر من ذلك

  
وتتضمن بعض اآلليات المالية المستقلة هيئات أخرى تضطلع بوظيفة إسـداء المـشورة أو إجـراء                  -١٧٤

وقد تتألف هذه الفئات مـن      . المراجعات، أو لتشكل محفالً تعرب فيه مختلف الدوائر المعنية عن وجهة نظرها           
  .صين في المجال ذي الصلة، أو ممثلي الدوائر المعنيةممثلين مخت

  
وتلجأ بعض اآلليات المستقلة وبعض اآلليات التابعة لمعاهدات دولية إلى اسـتخدام صـيغة لـضمان                  -١٧٥

التوازن بين الدوائر المتلقية والدوائر المانحة، وذلك في كل التمثيل في الهيئات الرئاسية وفي أشـكال اتخـاذ                  
دوق العالمي لمكافحة األيدز والسل والمالريا، ومرفـق البيئـة العالميـة، وصـندوق األوزون،               الصن(القرار  

  ).وصندوق التراث العالمي
  

تتضمن بعض اآلليات المالية المستقلة واآلليات المالية التابعة للمعاهـدات الدوليـة            :  الرصد والتقييم   -١٧٦
الصندوق العالمي لمكافحة األيـدز والـسل       (الفعالية بانتظام   إجراء يشكل جزءاً ال يتجزأ منها لتقييم الشفافية و        

  ).والمالريا، ومرفق البيئة العالمية، وصندوق األوزون
  

  استدرار األموال
  

مسألة جمع األموال من خالل مساهمات مجموعة من األطراف         الثالث  تتولى كل أنواع اآلليات المالية        -١٧٧
ئات مختلفة من المساهمين الذين يتمتعون بمختلف الحقوق ويتحملـون          ويتم في بعض اآلليات، تحديد ف     . الفاعلة

  .شتى االلتزامات
  

تتلقى غالبية اآلليات من األنواع الثالثة التي يـتم تحليلهـا هنـا             : التبرعات أو المساهمات اإللزامية     -١٧٨
ن بعض  إحيث  . بها" التبرعات الطوعية "بيد أن هناك مجموعة كبيرة من الطرق التي يمكن تعريف           . التبرعات

الـصناديق  (اآلليات ال تحدد مبلغاً ينتظر من أي طرف فاعل التبرع به، وال تفسح المجال لتلقي دفعات دورية                  
االستئمانية لألنشطة البرنامجية لمنظمة الصحة العالمية، وصندوق منظمة الصحة العالمية الطوعي للنهـوض             

ي من أجل اللقاحات والتمنيع، والصندوق العالمي لمكافحـة         بالصحة، وصندوق اللقاحات التابع للتحالف العالم     
األيدز والسل والمالريا، والصناديق االستئمانية الخاصة لالتفاقات البيئية، والصندوق االستئماني العالمي لتنوع            

المي المحاصيل، وصندوق رامسار للمنح الصغيرة، واآللية العالمية التفاقية التصحر، والصندوق االستئماني الع      
ويتم بالنسبة لبعض اآلليات التي . وبالتالي فان المساهمات طوعية الصبغة فعالً). نمائيإللبرنامج عمل الدوحة ا

تعتمد هذا األسلوب عقد مؤتمرات خاصة إلعالن االلتزام بالتبرع يحدد فيها المانحون المساهمات التي يزمعون               
المالريا، والصندوق االستئماني لبرنـامج عمـل الدوحـة         الصندوق العالمي لمكافحة األيدز والسل و     (تقديمها  

  ).نمائيإلا
  

والتـي تـدعى    ) انظـر أدنـاه   (وتفسح بعض اآلليات المجال لقبول المساهمات مـن الـدول فقـط               -١٧٩
نه ال يتم وصف هذه المساهمات صراحة على أنها إلزامية، غيـر أنـه              إحيث  : الطوعية المقدرة  بالمساهمات

ويـستخدم  . د بصورة دورية من كل دولة، وذلك طبقاً لجدول متفق عليه لألنصبة المقررة       يتوقع تلقي مبلغ محد   
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كل من مرفق البيئة العالمية وصندوق األوزون عالوة على ذلك وسيلة التفاوض على تجديد الموارد بـصورة                 
اهمة كل طرف   دورية حيث يتم االتفاق المتبادل على مساهمات جميع المشاركين، وما أن يتم االتفاق على مس              

وال تنص بصورة صريحة على مساهمات      . من األطراف الفاعلة حتى يصبح المبلغ المتفق عليه واجب السداد         
إلزامية تدفع وفقاً لجدول اشتراكات مقدرة سوى آلية واحدة من اآلليات قيد البحث، وهـي صـندوق التـراث                   

  .العالمي
  

ة من جميع األنواع الثالثة مساهمات من الـدول دون    يمكن أن تتلقى بعض اآلليات المالي     : المساهمون  -١٨٠
مرفق البيئة العالمية، صندوق األوزون، الصندوق االستئماني العـالمي لمركـز التجـارة الدوليـة،               (غيرها  

والصندوق االسـتئماني العـالمي     . والصناديق االستئمانية الخاصة لالتفاقات البيئية، وصندوق التراث العالمي       
ختيار هذا االسلوب يمكن أن يحدد جدول تقدير االشتراكات المساهمات          اوعند  ). نمائيإلحة ا لبرنامج عمل الدو  

  .نمائية وقدراتها الماليةإلالمقدرة الطوعية من فئة محددة من الدول تبعاً لحالتها ا
  

ويمكن بالنسبة آلليات أخرى أن تأتي المساهمات من الدول ومن األطراف الفاعلة من غيـر الـدول                   -١٨١
الصناديق االستئمانية لمنظمة الصحة العالمية لألنشطة البرنامجية، وصندوق منظمة الصحة العالمية الطوعي            (

والصندوق العالمي لمكافحة األيدز والسل والمالريا، وصندوق اللقاحات التـابع للتحـالف             للنهوض بالصحة، 
تنوع المحاصيل، وصندوق رامسار للمنح     العالمي من أجل اللقاحات والتمنيع، والصندوق االستئماني العالمي ل        

وتأخذ بهذا األسـلوب أيـضاً كـل        ). الصغيرة، واآللية العالمية التفاقية التصحر، وصندوق التضامن الرقمي       
وتستخدم بعض اآلليات شكالً مختلطاً ينطوي على المساهمات الطوعية المقدرة من           . األنواع الثالثة من اآلليات   

والتبرعات من فئات أخرى من الدول، وفي بعض األحيان مـن           ) دان المتقدمة عموماً  البل(فئة معينة من الدول     
  .األطراف الفاعلة من غير الدول أيضاً

  
 تعتبر المساهمات الطوعية المقررة وااللزامية على الدوام واجبـة الـسداد نقـداً              :طبيعة المساهمات   -١٨٢
 التي تطبق سياسة التبرعات عمومـاً المـساهمات         وتقبل اآلليات . يجوز إفرادها لغرض أو مشروع بعينه      وال

وتقبـل  . المفردة لغرض مخصوص أيضاً، رغم أنها تفضل األموال غير المخصصة لمثـل هـذا الغـرض               
ستضافة حلقات دراسـية أو عمليـة       امن مثل إعارة الموظفين أو      (المساهمات العينية على وجه العموم أيضاً       

  ).إقليمية
  

  صرف األموال
  

تصرف األموال أكثر ما تصرف على شكل منح تقدم ألنشطة أو مشاريع محددة بغيـة        : رفشكل الص   -١٨٣
صندوق اللقاحات التابع للتحالف العالمي (وتقدم بعض اآلليات أيضاً قروضاً ميسرة . تلبية غرض معين آللية ما

العالمي، والـصندوق  من أجل اللقاحات والتمنيع، ومرفق البيئة العالمية، وصندوق األوزون، وصندوق التراث  
  .)العالمي لمركز التجارة الدولية

  
ال يجوز، بموجب بعض اآلليات من األنواع الثالثة كلها، صرف األموال إال للدول فقط              : المستفيدون  -١٨٤

الصناديق االستئمانية الخاصة لالتفاقات البيئية المتعددة األطراف، ومرفق البيئة العالمية، وصندوق األوزون،            (
وفي حالة اآلليات التابعة للمعاهدات الدولية، ال يجـوز         ). وق االستئماني العالمي لمركز التجارة الدولية     والصند

 في ذلك شـأن     شأنهاويتم تحديد الدول المستفيدة عادة،      . للجهات غير األطراف في المعاهدات أن تتلقى الدعم       
وال تتأهل، علـى    . اً لمعايير قابلة للتحديد كمياً    الدول المساهمة، على أساس قدراتها المالية التي يتم قياسها وفق         

وجه العموم، سوى البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقاليـة للحـصول علـى المـنح أو                   
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وينص بروتوكول مونتريال، عالوة على ذلك، على أن الدول التي تنخفض مساهمتها فـي اسـتنفاد      . القروض
  . معين هي وحدها التي تتلقى المساعدات من صندوق األوزونطبقة األوزون عن مستوى

  
الصندوق العالمي لمكافحـة    (وبموجب آليات أخرى يمكن أن يكون المستفيدون من غير الدول أيضاً              -١٨٥

األيدز والسل والمالريا، والصندوق االستئماني العالمي لتنوع المحاصيل وصندوق التراث العـالمي، واآلليـة              
، آليات المعاهدات الدوليـة   ؛ لكن ذلك يقتصر، في حالة       )فاقية التصحر، وصندوق التضامن الرقمي    العالمية الت 

ويمكن، وفقاً لصندوق رامسار للمـنح الـصغيرة، تنفيـذ          . على األطراف من غير الدول العاملة في طرف ما        
تها وراقبتهـا الـسلطة     المشاريع التي يتم تمويلها بالمنح من جانب األطراف الفاعلة من غير الـدول إذا أيـد               

  .الحكومية المختصة
  

يتم، في معظم اآلليات من األنواع الثالثة كلها، إقرار المنح والقروض           : الشروط األساسية والطرائق    -١٨٦
ويتم في إطـار بعـض اآلليـات        . على أساس ميزانية تعتمدها الهيئة المعنية وفقاً لإليرادات الفعلية والمتوقعة         

صندوق رامسار للمنح الصغيرة، واآلليـة      ( كل حالة على حدة لدى تلقي المساهمات         صرف األموال بناء على   
ويتم إقرار المنح أو القروض بغرض تنفيذ مشاريع تفي         ). العالمية التفاقية التصحر، وصندوق التراث العالمي     

هيئة المختصة عن طريق    بالمعايير التي تحددها اآللية، وبناء على اقتراحات تتعلق بالمشاريع يتم تقديمها إلى ال            
وتحدد معظم اآلليات إجراءات تتبع في تقديم الطلبات والموافقة عليها، وهي عملية معقدة جـداً فـي                 . األمانة

وتنص بعض اآلليات على تدقيق حسابات المشاريع       ). مرفق البيئة العالمية، وصندوق األوزون    (بعض اآلليات   
، أو تشترط إنشاء برنـامج      )ف العالمي من أجل اللقاحات والتمنيع     صندوق اللقاحات التابع للتحال   (أو مراجعتها   

وطني أو بنية أساسية وطنية لتنفيذ األنشطة التي تمولها اآللية أو اإلشراف عليها، ولضمان أقـصى درجـات                  
وصـندوق األوزون، والـصندوق      الصندوق العالمي لمكافحة األيدز والـسل والمالريـا،       (الشفافية والكفاءة   

  ).ي العالمي لتنوع المحاصيلاالستئمان
  

  نطاق التشغيل
  

تختلف اآلليات التي تم بحثها اختالفاً كبيراً من حيث حجم التمويل المحصل والمصروف، مع أن نطاق   -١٨٧
صندوق التضامن الرقمـي،    (زالت في المرحلة المبدئية من تشغيلها       الدائم فيما يخص اآلليات التي ما     العمليات  

  .يصعب التكهن به اآلن)  العالمي لتنوع المحاصيلوالصندوق االستئماني
  

وهناك من بين اآلليات من األنواع الثالثة التي بحثها كلها آليات محدودة النطاق تتلقى مـا يتـراوح                    -١٨٨
 ماليين دوالر أمريكي على شكل مساهمات سنوياً، وبالتالي فإن نطـاق عملهـا محـدود                ٥ و ٥٠٠ ٠٠٠ بين

المي لمركز التجارة الدولية، وصندوق رامسار للمنح الـصغيرة، واآلليـة العالميـة             الصندوق االستئماني الع  (
وفيما عدا إستثناء واحد، تعتمد هذه اآلليات إعتماداً كليـاً علـى            ). التفاقية التصحر، وصندوق التراث العالمي    

 ناحيـة أخـرى،     وهناك، من . تنطوي على جدول أنصبة مقدرة أو على تحديد لدورية الدفعات          التبرعات، وال 
 مليون ومليـار  ١٠٠ومن بين األنواع الثالثة كلها لآلليات، عمليات واسعة النطاق يبلغ إيرادها السنوي ما بين         

وتتسم هذه ببنية أساسية مؤسسية ضخمة ومعقدة إلى حد ما، باإلضافة إلى قاعـدة عريـضة                . دوالر أمريكي 
المية الطوعي لتعزيز الصحة، وصندوق اللقاحات      صندوق منظمة الصحة الع   (وذات شأن من الجهات المانحة      

أو ) التابع للتحالف العالمي من أجل اللقاحات والتمنيع، والصندوق العالمي لمكافحة األيدز والـسل والمالريـا              
ـ     (بنظام لألنصبة الطوعية المقدرة ومفاوضات منتظمة لتجديد المـوارد           ، وصـندوق   ةمرفـق البيئـة العالمي

  ).األوزون
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  اح اآلليات أو فشلهاعوامل نج
  

يتبين من إلقاء نظرة عامة على اآلليات المالية التي تم بحثها أن البعض منها أصاب نجاحاً فورياً من                    -١٨٩
وفي الوقـت ذاتـه     . حيث استقطاب مبالغ كبيرة من المال، في حين ظل البعض اآلخر عند مستوى متواضع             

  .اًأخفقت بعض اآلليات حتى في بدء عملها إخفاقاً تام
  

ويتضح من دراسة مختلف اآلليات والخبرات ذات الصلة التي إكتسبها المـشاركون فـي اسـتحداث                  -١٩٠
  ١:ةوتشغيل اآلليات المالية أن العوامل التالية ذات أهمية في تحديد مدى نجاح أية آلية مالية دولي

  
 أن يشمل ذلـك دعـم       ويمكن. توفر الدعم القوي والواسع النطاق إلنشاء اآللية ولعملها المقترح          •

األشخاص والهيئات من ذوي النفوذ السياسي أو دعم جزء من األطراف الفاعلة مـن القطـاعين            
من األمثلة على ذلك مجموعة أساسية من األطـراف         (العام والخاص المعنيين بالقضية قيد النظر       

  .)الرئيسية في معاهدة ما، بمن فيها الجهات المانحة الهامة
  

ية عريضة يمكن التنبؤ بها، يتم إنشاؤها إما من خالل تلقي تبرعات هامـة مـن                وجود قاعدة مال    •
ممـا  (مجموعة أساسية من الجهات المانحة، أو من جهة مانحة واحدة هامة في بعض األحيـان                

، أو عن طريق نظام لألنصبة الطوعية       )يستقطب في الغالب المزيد من الدعم من الجهات المانحة        
الشتراكات المقدرة، مع مبلغ إجمالي للمـساهمات يتحـدد مـن خـالل             المقدرة ركيزته جدول ا   

  .مفاوضات بشأن تجديد الموارد المنتظمة
  

وجود غرض محدد بوضوح ومركّز وواقعي لآللية ذات الصلة، ودعم أنشطة محددة خارج نطاق   •
  .التعاون الدولي المعتاد

  
في بناء الثقة باآللية المعنية، وبالتالي اسـتقطاب        وعلى الصعيد العملي، تعتبر العوامل التالية أساسية          -١٩١

  :الدعم من الجهات المانحة
  

وجود هيكل وطرائق للمساهمات تقلل إلى أدنى حد ممكن من العقبات اإلجرائية واإلدارية أمـام                 •
من األمثلة على ذلك أن الحكومات غالباً ما تجد أن من األيسر عليها اإلسهام فـي                و(المساهمين  
  .)جديد الموارد بدالً من اإلسهام في صناديق الهباتصناديق ت

  
وجود مجموعة أساسية من األشخاص الملتزمين في مجموعة األطراف الفاعلة التي قـد تهـتم                 •

، ")مجموعة ال تأبه بالصعوبات   ("باألمر تكون مستعدة لبذل الجهود الالزمة والتغلب على العقبات          
  . بين األفراد المعنيينوكذلك قيام التوافق والتعاون المتينين

  
تضم أشخاصـاً يحظـون     ) تشمل رؤساء فاعلين للهيئات الرئاسية    (وجود إدارة مختصة ومركزة       •

  .صلة؛ واتسام العمليات بالشفافيةبالتقدير وبالمكانة الرفيعة في المجال ذي ال
  
  .عالًقيام نظام واضح للتنفيذ يسمح باالنتقال الفعلي من النظريات إلى صرف األموال ف  •

                                                           
 ويتم بحث هــذه القـضيـة  . شخاص ذوي الخبرة في هذا المجالتم الحصول على هذه المعلومات من مختلف األ   ١

 ,J.J. Heimans, Multisectoral Global Funds as instruments for financing spending on global priorities:فـي  أيضاً
UN/DESA Discussion Paper No. 24, Doc. ST/ESA/2002/P.24, September 2002, available at 

www.un.org/esa/esa02dp24.pdf.                                                                                                             
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  .وجود نظام واضح المعالم لرصد ومراجعة عمل الصناديق، والسيما اإلنفاق منها  •
  

، من خالل أنـشطة     )إلقناع المانحين المحتملين بالمساهمة   (توفر الجهود الكفيلة ببناء الثقة باآللية         •
  .العالقات العامة مثالً

  
أو التـي اسـتطاعت     /مل على نطـاق واسـع و      وتتسم اآلليات المالية الناجحة، وأبرزها تلك التي تع         -١٩٢

صندوق منظمة الصحة العالمية الطوعي لتعزيز الـصحة،        (استقطاب التمويل الهام ضمن فترة زمنية قصيرة        
وصندوق اللقاحات التابع للتحالف العالمي من أجل اللقاحات والتمنيع، والصندوق العـالمي لمكافحـة األيـدز                

). عالمية، وصندوق األوزون، والصندوق االستئماني العالمي لتنوع المحاصيلوالسل والمالريا، ومرفق البيئة ال 
  .بوجه عام بعدد كبير من الخصائص الوارد ذكرها أعاله

  
للتخلص من هذه   ("ومن العوامل الرئيسية التي أدت إلى اإلخفاق إنشاء آلية مالية كمجرد إيماءة رمزية                -١٩٣
وغالباً ما تظل    .ت ذات الصلة ودعمها السياسي غير كافية أو معدومة        ، عندما تكون التزامات الجماعا    ")القضية

 لم يتم إدراج معظمها في هذه الدراسـة         ،وهناك عدة أمثلة على هذا الوضع     ". حبراً على ورق  "هذه الصناديق   
مثل صندوق التضامن الرقمي، وصندوق بالي التفاق األخشاب االسـتوائية، وصـندوق منظمـة األغذيـة                (

 كما يعتبر تحديد الغـرض      .)لتعهد الدولي بشأن الموارد الوراثية النباتية من أجل األغذية والزراعة          ل والزراعة
  . وانعدام الشفافية في اإلدارة من عوامل اإلخفاق الهامة أيضاًةبعبارات عامة أو مطنب

  
الطرائق الممكنة إلنشاء آلية مالية التفاقية منظمة الصحة العالميـة اإلطاريـة بـشأن              

  حة التبغمكاف
  

تبحـث   واستناداً إلى الدراسة أعاله لمختلف أنـواع اآلليـات،        " االختصاصات" من   ١١عمالً بالفقرة     -١٩٤
  .الفروع التالية الطرائق الممكنة إلنشاء آلية مالية التفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية

  
  نوع الصندوق

  
صندوق تديره منظمة دولية، وآليـة ماليـة        (الدراسة  يمكن استخدام جميع النماذج الثالثة الواردة في          -١٩٥

. لغرض دعم بناء القدرات على المستوى الوطني في مجال مكافحة التبغ          ) تابعة لمعاهدة ما، وآلية مالية مستقلة     
وبالنظر إلى اإلجراءات المتعلقة باالتفاقات البيئية المتعددة األطراف، تتمثل إحدى االمكانيات المتاحة في إنشاء              

اآلليات المالية للمعاهـدات    لوارد ذكرها في    ية مالية التفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية، وفقاً للطرائق ا         آل
 وبما أنه ال توجد آلية مالية متعددة األطراف لغرض دعم األنشطة المتصلة بالتبغ يصبح الخيار                .الدولية أعاله 

ألطراف، أي تسمية آلية قائمة تعمل في المجال ذي الصلة          المتوفر بموجب عدد من االتفاقات البيئية المتعددة ا       
  .كآلية مالية لهذه االتفاقات أمراً غير ممكن) مرفق البيئة العالمية(
  

، ١وبسبب الصلة الوثيقة بين االتفاقية ومنظمة الصحة العالمية، التي يتوقع أن تحتضن األمانة الدائمة               -١٩٦
لتبغ التي تضطلع بها المنظمة ما فتئت تنفذ أنشطة متصلة بالتبغ بصورة           والسيما أيضاً ألن مبادرة التحرر من ا      

 هناك إمكانية أخرى هي إنشاء صندوق ضمن إطار منظمة الصحة العالمية لـدعم              فإن،  "االتفاقية"مستقلة عن   
 الـصناديق التـي تـديرها     أنشطة بناء القدرات في حفل مكافحة التبغ، وذلك طبقاً للطرائق الوارد وصفها في              

                                                           
 .عمالً بتوصية الفريق العامل   ١
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 ويمكن أن يتخذ هذا الصندوق شكل الصناديق القائمة التابعة للمنظمة في مجاالت أخـرى               .منظمة دولية أعاله  
وأخيراً يمكن أن يشكل إنشاء آلية مالية مستقلة لدعم مكافحة التبغ على المستوى             . من مجاالت الصحة العمومية   

أما السوابق في مجال الصحة العمومية .  آخر أيضاًحتماالًا اآلليات المالية المستقلة أعالهالقطري، كما ورد في  
فهي صندوق اللقاحات التابع للتحالف العالمي من أجل اللقاحات والتمنيع والصندوق العالمي لمكافحة األيـدز               

ولعله من المفيد األخذ بهذا الخيار إذا كان الهدف إنشاء آلية ال يقتصر عملهـا علـى دعـم                   . والسل والمالريا 
لميـة، وذلـك    اوعن منظمة الـصحة الع    " االتفاقية"، بل تعمل بصورة مستقلة عن       "االتفاقية"قتضى  األنشطة بم 

  .لصالح مجموعة أكبر من الدول واألطراف الفاعلة من غير الدول وبدعم منها
  

  المالمح الرئيسية
  

  الغرض والغاية  
  

 منظمـة الـصحة العالميـة       يرد وصف الغرض من أي آلية سيصار إلى إنشائها فيما يتعلق باتفاقية             -١٩٧
لتوجيه المـوارد الماليـة     : "...  على النحو التالي   ٢٦ من المادة    ٥من الفقرة   ) د(اإلطارية في الفقرة الفرعية     

نتقاليـة  ااإلضافية، حسب االقتضاء، إلى البلدان النامية األطراف واألطراف التي تمر اقتـصاداتها بمرحلـة               
وتبين السوابق أنه يمكن إنشاء آلية الغاية منها التأسيس على مـصادر            . "لمساعدتها على بلوغ غايات االتفاقية    

ومـع  . وآليات التمويل القائمة في هذا الميدان واستخدامها، عوضاً عن السعي الحثيث لجمع األموال وصرفها             
رير يبين أن    من هذا التق   ١أنه لم يتم تحديد أية آليات مالية متعددة األطراف في مجال مكافحة التبغ، فإن الباب                

  .هناك مصادر شتى لتمويل األنشطة المتصلة بالتبغ
  

  هيكل تصريف الشؤون وطرائق التشغيل  
  

، فمن شأن مؤتمر األطراف أن يطلب مـن         ندوق تديره منظمة الصحة العالمية    إذا تم األخذ بخيار ص      -١٩٨
ولية تشغيل هذا الصندوق لـن      وإذا قبلت منظمة الصحة العالمية بذلك، فإن مسؤ       . المنظمة إنشاء هذا الصندوق   

وستدير المنظمة الصندوق بموجب الالئحة الماليـة       . تقع على عاتق مؤتمر األطراف، بل على عاتق المنظمة        
وستكون عملية بسيطة ال تتمتع بشخصية قانونية وليس فيها أعضاء أو بنية أساسـية              . والنظام المالي للمنظمة  

 أي هيئة مستقلة تتألف من األطراف في االتفاقية لتزويد المنظمة           ن تكليف مؤتمر األطراف أو    كويم. خاصة بها 
  .بالتوجيهات المتعلقة بالسياسات المتبعة في تشغيل هذا الصندوق

  
) د(، فإن الفقرة الفرعية     لمية اإلطارية وإذا تم األخذ بخيار إنشاء آلية مالية التفاقية منظمة الصحة العا            -١٩٩

، وذلك بموجب قرار    "االتفاقية"ل األساس القانوني لهذه اآللية كجزء من إطار          ستشك ٢٦ من المادة    ٥من الفقرة   
وستقع المسؤولية الكلية عن تشغيل هذه اآللية علـى عـاتق مـؤتمر             . يتخذه مؤتمر األطراف بهذا الخصوص    

. ليـة األطراف الذي يمكن أن يضطلع بدور الهيئة الرئاسية في هذا المضمار، ويشكل هيئة تنفيذية لتشغيل اآل               
ولن تكـون لآلليـة     . بتوفير الخدمات لآللية أيضاً، ما لم يتقرر إنشاء أمانة منفصلة لها          " االتفاقية"وتقوم أمانة   

كما أنه يمكن تحديد إجـراءات      . وستكون جميع األطراف في االتفاقية أعضاء فيها      . المالية أية شخصية قانونية   
  .لرصد وتقييم اآللية على نحو دوري

  
 من خالل صك قانوني تأسيسي يضعه أي عـدد مـن المؤسـسين، وال               ء صندوق مستقل  شاويمكن إن   -٢٠٠

 أن يضم األعضاء في هذه الحالـة        نويمك. يقتصر بالضرورة على األطراف في االتفاقية أو حتى على الدول         
ناء باسـتث (أطرافاً فاعلة من غير الدول من قبيل المنظمات غير الحكومية، والمؤسسات، والشركات الصناعية              

وعلى العكس من الخيارات األخرى التـي تـم         . ، واألفراد، حسبما يقرره األعضاء المؤسسون     )شركات التبغ 
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كمـا  . بحثها فإنه سيتعين إنشاء بنية أساسية منفصلة تتألف في أدنى حد من هيئة رئاسية وأمانة في هذه الحالة                 
  .يمكن وضع إجراءات لرصد وتقييم هذه اآللية على نحو دوري

  
  رار األموالاستد

  
لتي تم بحثها فإن أكبر االحتماالت سيتمثل في استدرار األموال          اكما هي الحال بالنسبة لجميع السوابق         -٢٠١

سواء كانـت إلزاميـة أو      (أما طبيعة هذه المساهمات     . عن طريق مساهمات األطراف الفاعلة المهتمة باألمر      
دول أو التي تتضمن أطرافاً فاعلة من غيـر الـدول           المقتصرة على ال  (، وكذلك المساهمات    )مقدرة أو طوعية  

  .فإنها ستتفاوت رهناً بنوع اآللية المختارة) أيضاً
  

 أن تكون طوعية كلياً وأن      لصحة العالمية ومن شأن المساهمات المقدمة إلى أي صندوق تديره منظمة ا           -٢٠٢
الخيارات الممكنة بمقتضى أية آليـة      وأحد  . يمكن تلقيها من الدول إضافة إلى األطراف الفاعلة من غير الدول          

أو آلية مستقلة هو إقامة نظام للمساهمات الطوعية المقدرة، قوامه جدول تقدير اشتراكات متفق              " لالتفاقية"ة  مالي
عليه يمكن تكييفه مع جدول تقدير االشتراكات المطبق في منظمة الـصحة العالميـة، مـع إمكانيـة إجـراء                    

فإن جدول تقـدير االشـتراكات ال       " لالتفاقية"أما في حالة إنشاء آلية مالية       . ردمفاوضات منتظمة لتجديد الموا   
ينطبق إال على األطراف، في حين أن أية آلية مستقلة سوف تنطبق على األعضاء في اآللية حـسبما يعـرفهم         

د كبير مـن    ، قبول المساهمات الطوعية أيضاً من عد      ة آلية مستقلة  ويمكن في ظل أي   . الصك القانوني التأسيسي  
والبديل عن ذلك هو إقامة نظام للمساهمات الطوعية المحضة من أيـة أطـراف فاعلـة أو                 . األطراف الفاعلة 

كيانات، وقد يكون ذلك بالتزامن مع عقد مؤتمرات لإلعالن عن التبرعات بغية تعزيز إمكانية التنبؤ بـالموارد                 
  .المتاحة

  
  صرف األموال  

  
ق بكل أنواع اآلليات الثالثة، وضع تعريـف واضـح لطريقـة صـرف              تقتضي الضرورة، فيما يتعل     -٢٠٣

األموال، والمعايير التي ستطبق على األنشطة أو المشاريع التي تتلقى الدعم، وطرائق تقديم الطلبات للحصول               
أن يستخدم علـى وجـه       ومن شأن أي صندوق تديره منظمة الصحة العالمية       . على التمويل، والجهات المتلقية   

مثل سفر المشاركين من البلدان الناميـة       " (لالتفاقية"ي تمويل األنشطة التي لم تلحظها الميزانية العادية         العموم ف 
وإذا تم إنـشاء    ). لحضور االجتماعات، وتنظيم الحلقات الدراسية التدريبية، والمساعدات المقدمة داخل البلدان         

لمتاحة هو نظام تتبعه العديد من اآلليـات القائمـة، أي           أو آلية مستقلة فإن أحد الخيارات ا       "لالتفاقية"ة  آلية مالي 
أو القروض الميسرة للمشاريع التي تفي بأغراض اآللية وتتطابق مع المعايير المحددة، وذلك بناء /تقديم المنح و  

ارية أن تقدم الدعم لألنشطة الج   " لالتفاقية"ومن شأن أية آلية     . على طلبات تقدمها األطراف الفاعلة المؤهلة لذلك      
ومن بين الشروط الممكنة، في هذا الصدد، أن يكون الطرف الذي يقدم الطلب قد              . في الدول األطراف وحدها   

، وأن يكون المشروع المعنـي   ٥وضع استراتيجية وطنية شاملة ومتعددة القطاعات لمكافحة التبغ عمالً بالمادة           
اعدة طرف مـا علـى وضـع وتنفيـذ          كما يمكن تخصيص األموال بغرض مس     . جزءاً من تلك االستراتيجية   
  .الدعم ألية كيانات يحددها األعضاء المؤسسونأية آلية مستقلة ويمكن أن توفر . استراتيجية من هذا النوع

  
ويمكن، بموجب أية واحدة من أنواع اآلليات الثالثة، اتخاذ قرار بعدم تقديم التمويـل إال للـدول، أو                    -٢٠٤

وإذا كان لألطراف الفاعلة من غير الدول أن تتأهل بوصـفها جهـات             . اًلألطراف الفاعلة من غير الدول أيض     
ومن . لمختصة على المشروع ورصده   امتلقية، فإن األسلوب المجدي هنا هو اشتراط موافقة السلطة الحكومية           

 لتقيـيم وتقـدير جـدوى المـشاريع         آليةاألهمية بمكان، كما هو األمر في عدد من الصناديق القائمة، إنشاء            
ويمكن أن يشمل ذلك شرطاً بإنشاء برنامج وطني أو بنية أساسية وطنية لتنفيذ األنشطة التي تمولها                . ستفيدةالم

  . اآللية واإلشراف عليها، ولضمان الحد األقصى من الشفافية والكفاءة
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نحة في مجـال    من الواضح أن هناك نظاماً شامالً لتأمين التمويل الواسع النطاق من قبل الجهات الما               -٢٠٥
مكافحة التبغ للبلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية يتم تطويره حالياً كما يتبين من هـذه                  

بيد أن اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية ستشكل جزءاً حاسم األهمية من عملية تهـدف إلـى                 . الدراسة
 الضغوط على الجهات المانحة الدولية، عالوة على البلدان الناميـة            ومن شأنها أن تزيد    اآلجلإذكاء الوعي في    

والخطوة األولى فـي هـذه   . وتلك التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، إلعطاء األولوية ألنشطة مكافحة التبغ   
ت العملية هي اإلعراب عن االلتزام السياسي من جانب عدد كبير من البلدان التي وقّعـت االتفاقيـة وأصـبح                  

أطرافاً متعاقدة فيها؛ أما الخطوة الثانية فتتمثل في اعتراف مجموعة الجهات المانحة الدولية بأنه يتعين اعتبار                
وأخيراً، وبالنظر إلى طبيعة التمويل المتـأتي مـن الجهـات           . التبغ جزءاً أساسياً من المرامي اإلنمائية لأللفية      
ة لمكافحة التبغ في استراتيجياتها القطرية، واسـتهالل الحـوار          المانحة الدولية، فإن أمر البدء في منح األولوي       

  .الالزم مع الجهات المانحة يعود إلى البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية
  

ويتضح من دراسة السوابق أن هناك مجموعة واسعة إلى حد ما من الخيارات المتاحة إلنـشاء آليـة                    -٢٠٦
ومن المعقول البت في هذه المـسألة بعـد         . اقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ       مالية التف 

النظر في المقاصد المتوخى بلوغها، وفي مزايا وسلبيات كل واحد من هذه الخيارات، وذلـك اسـتناداً إلـى                   
آللية التـي سـيقع الخيـار       وبصرف النظر عن نوع ا    . استعراض المصادر الحالية للمساعدات المالية والتقنية     

 بعين االعتبـار فـي هـذا        ٦-عليها، فإن من األهمية بمكان أخذ عوامل النجاح الوارد سردها في الفرع ثانياً            
  .الصدد

  
  

=     =     =  


