
  

  منظمة الصحة العالمية اتفاقية
  بشأن مكافحة التبغ اإلطارية

   
  مؤتمر األطراف في اتفاقية منظمة 

  أنـبش ةـالصحة العالمية اإلطاري
  مكافحة التبغ

  الثالثةالدورة  
/  تشرين الثاني  ٢٢-١٧،  دوربان، جنوب أفريقيا   

  ٢٠٠٨نوفمبر 

  FCTC/COP/3/12   من جدول األعمال المؤقت ١-٥البند 
  ٢٠٠٨ أكتوبر/ تشرين األول ٢١  

  
  
  
  

  تنفيذ –الموارد المالية وآليات المساعدة 
  FCTC/COP2(10)والقرار  FCTC/COP1(13) القرار

  الصادرين عن مؤتمر األطراف
  
  

  مذكرة من أمانة االتفاقية عن التقدم المحرز
  

  
 مكافحة التبغ بالدور المهم الـذي       من اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن       ٢٦ المادة   تعترف  -١

تذكر األطراف في ديباجـة      وعالوة على ذلك،    . تحقيق الغرض المنشود من االتفاقية    تؤديه الموارد المالية في     
تضع في اعتبارها الصعوبات االجتماعية واالقتصادية التي قد تنشأ عن برامج مكافحة التبغ فـي               المعاهدة أنها   

ة  بمرحلة انتقالية، وتسلّم بحاجفي بعض البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتهااألجلين المتوسط والطويل، 
.  للحصول على المساعدة التقنية والمالية في سياق استراتيجيات موضوعة وطنياً للتنمية المـستدامة  هذه البلدان 

التدابير في إطار إلى تقديم هذا الدعم وتدعو االتفاقية األطراف والهيئات التي تتمتع بإمكانية تقديم هذه المساعدة 
  .المتعلقة بتنفيذ المعاهدة

  
 الصادر عنه في دورته األولـى مبـدأ         FCTC/COP1(13)القرار   في    مجدداً أكد مؤتمر األطراف  قد  و  -٢

 المتقدمة إلى تقـديم الـدعم التقنـي والمـالي           التي تنتمي إلى البلدان   المساعدة هذا من خالل دعوة األطراف       
 وذلك وفقاً لاللتزامـات     تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية،    النامية واألطراف التي     إلى البلدان  المنتمية   لألطراف

عنه في دورته الثانيـة،      الصادر   FCTC/COP2(10)القرار   في   ،وحث المؤتمر . التي قطعتها بموجب االتفاقية   
 إلـى   بهمـة إلى األمانة أن تسعى      ة وطلب على تقديم مساهمات طوعية خارجة عن الميزاني      األطراف المانحة   

 وذلك تحديداً مـن     سائر الجهات المانحة الدولية،   الحصول على مساهمات خارجة عن الميزانية من األطراف و        
أجل تقديم المساعدة إلى األطراف المحتاجة إليها في إجراء تقديرات الحتياجاتها ووضع مقترحاتهـا الخاصـة      

  .ةدة مالية من جميع مصادر التمويل المتاحبالمشاريع والبرامج للحصول على مساع
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على  ١،األطراف في دورته الثانية  مؤتمرا اعتمدهتيال، ٢٠٠٩-٢٠٠٨لفترة المالية اميزانية وتشتمل   -٣
. ٢٠٠٩-٢٠٠٨الثنائيـة   خالل فتـرة    فيما يخص المعاهدة تحديداً     لمساعدة التقنية   بتقديم ا لبدء  للي  وأتخصيص  

، ٢٠٠٨ عامخالل األشهر التسعة األولى من      في هذا المجال    من أعمال    ما أنجِز عكس  ي التقريرهذا  فإن  ك  ولذل
تقرير  سيقدم وبناء على ذلك. لمؤتمر األطراف الدورة الثالثةنتهاء الفترة التالية الحتى وهي أعمال ستتواصل 

  .دورته الرابعة كامل إلى مؤتمر األطراف في
  
المحـددة  ولويـات   سائر األ تلبية   بهدف ة الثانية لمؤتمر األطراف   الدور انتهاء   مواصلة األنشطة بعد  و  -٤

 - لتوجيهية وبروتوكـول المفاوضـات  مشروع المبادئ ابالتفاوض على  المتعلقةاألنشطة وهي  -بأطر زمنية 
 ،٢٠٠٨  عـام لغاية مطلـع  لم تبدأ القرارين المعنيين تنفيذ الرامية إلى دعم االتفاقية  أمانةإنما تعني أن أعمال 

 إلى هذه الجهودأفضت و. العام المذكورمن األول  ذات الصلة في النصفاألدوات  بتطوير األمانة حيث قامت
لمؤتمر  الدورة الثالثةانعقاد إلحراز تقدم كبير بعد إعداد منهاج األشهر األخيرة و  في المقدمةالمساعدة عجلة دفع

  .فاألطرا
  
  .هأدنافي المجاالت المذكورة عمال األت نجزأقد و  -٥
  

  ةالموارد المتاحالخاصة ببيانات القاعدة 
  
  تقريـراً  توقدموالمحتملة  القائمة  وآليات المساعدة   مصادر  المؤقتة دراسة الستعراض    أجرت األمانة     -٦
فـي التقريـر    الواردة  مصادر المحتملة للمساعدة    الاستعرضت  كما   ٢ . في دورته األولى   مؤتمر األطراف  إلى

تحديـد  عم  دال تقتصر على     أداة    كما أعدت  .التفاقيةانطاق  تعكس كامل   قاعدة بيانات    وجعلت منه الذي حدثته   
جال مكافحة التبغ تحديداً الذي تكون فيـه        م فحسب وإنما أيضاً     حتملة للمساعدة مالمؤسسات التي تمثل مصادر     

قيـيم سـريع    تفي إجـراء    لمساعدة األطراف   ة  أداة إضافي وأعدت  . اتشراكإقامة  قادرة على    هذه المؤسسات 
اتفاقية منظمة الصحة العالميـة اإلطاريـة        من أجل تنفيذ  مواردها واالحتياجات الناشئة عنها     ب المتعلقةثغرات  لل

 الجهود المبذولة لتقديممن عناصر   هاماًعنصراًاألخرى واألدوات  قاعدة البياناتوستشكل . بشأن مكافحة التبغ
ـ    النامية واألطراف التي تمر اقتـصاداتها البلدان األطراف المنتمية إلى     المساعدة إلى  وقـد  . ةبمرحلـة انتقالي

الدورة الثالثـة لمـؤتمر   عقدت قبل اإلقليمية التي  يةحلقات العملالخالل  دواتاأل األولية من الصيغاستُخدمت 
  .الثالثةالمؤتمر دورة المحدثة خالل قاعدة البيانات ها بما في ، منهاالنهائية الصيغوستُقدم األطراف؛ 

  
  والمساعدة في تقارير األطرافالموارد تحليل االحتياجات و

  
تقريراً من تقارير األطراف عن التنفيذ والتي تلقتها أمانة االتفاقية           ٨٠أكثر من    تحليل   ،اآلن تم، حتى   -٧

المساعدة أو  / وخصصتها  احتياجات األطراف والموارد التي      بينالفاصلة   الفجوات   ومدىتقييم طبيعة   من أجل   
  .ي أمنتهالتا
  
 البلدان النامية واألطراف التي تمـر اقتـصاداتها       األطراف المنتمية إلى    أن العديد من    ويبين التحليل     -٨

دون ومـن   . بموجب المعاهدة التي قطعتها   التزاماتها  ها فيما يتعلق بمراعاة     حتياجاتا تقيم بعد  لم   ةبمرحلة انتقالي 
تبقى أهداف محددة لتقديم المساعدة تعيين الموارد و فيما يخص غراتالث تحديد، فإن مسألة االحتياجات تلكتقييم 

                                                           
  .FCTC/COP2(11)القرار      ١
  .A/FCTC/COP/1/4 الوثيقة     ٢
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 مشاكلال أنهما من التقنية على  القدرةوقلة نقص األموال حددتاألطراف المعنية  غير أن معظم .شائكةمسألة 
  .ةفي تنفيذ المعاهدالتي تواجهها الرئيسية 

  
 األطراف تفاصيل عن المساعدة     ية تلك غالبوقدمت   المساعدةحصوله على   األطراف عن    نصفوأبلغ    -٩

من أو الرئيسي منظمة مقر ال الدعم من   عن حصولها على     المعنية   من األطراف ثمانية وعشرون   وأبلغ  . المقدمة
لبحوث على ا المساعدة التي تم تحديدها في مختلف البلدان        لتقديم  خرى  األمصادر  واشتملت ال . ةاإلقليميالمكاتب  
، ومراكـز  ون الدوليلتنمية في إطار التعا، والوكالة السويدية للمكافحة التبغ في كندا ليةلمبادرة الدوالمتعلقة با
وأبلغ ). اً فيما يخص دعم أنشطة الترصد     أساسذُكرت  والتي  (األمراض في الواليات المتحدة األمريكية      مكافحة  
ومية، فـضال عـن المنظمـات       إلقليمية والمنظمات غير الحك   ا العديد من المنظمات الحكومية الدولية    عن قيام   
  .تنفيذ المعاهدة على مساعدة أعداد كبيرة من األطرافمجال مساهمات في ، بتقديم الخيرية

  
 المـساعدة إلـى بلـدان       من األطراف بتقديم   ٣١ قيامتقارير األطراف المانحة المحتملة     ويبين تحليل     -١٠

وعمومـاً، فقـد    .  طرفاً ١٦ اقتصر على    طراف التي قدمت تفاصيل عن هذه المساعدة      أن عدد األ   غير   ؛أخرى
،  مـثالً  ،وأبلغت نيوزيلندا .  المنطقة دون اإلقليمية   ذاتفي  تقع  أو بلدان    مجاورةبلدان  المساعدة إلى   قُدمت هذه   

تقديم الدعم إلى بلـدان     عن  أفادت البرازيل    ، في حين  جزرية في المحيط الهادئ   تقديم المساعدة لستة دول     عن  
  على ،النرويجوأبلغت  .  ليس كبيراً  اً واسع النطاق  قدمت دعم التي  البلدان   غير أن عدد  . نيةفي أمريكا الالتي  تقع  

، في حين   جنوب شرق أوروبا   تنفيذ االتفاقية في  فيما يتصل ب  لبناء القدرات   الالزم  تقديم الدعم   عن   ،سبيل المثال 
 مكافحة التبـغ  المتعلقة ب البحوث  رة  مبادة و يلصح ا لمنحلدولي ل برنامج ا ال من خالل    أنها قدمت دعماً  أفادت كندا   

  .على الصعيد الدولي
  

المـوارد  بكثيـر    الحاجة إلى المساعدة تفـوق       هو أن األطراف  قارير  تما تشير إليه    فإن  وبرغم ذلك،     -١١
تقـوم  عنـدما   أن تتحـسن الحالـة   ومن المتوقع .تنفيذ االتفاقية تؤثر على   مما يترك فجوة كبرى     . المخصصة
التـي قطعتهـا   الوفاء بالتزاماتهـا   من أجلالالزمة  الموارد حشداق المساعدة المتبادلة وع نطوسيبتاألطراف 

  .لفي هذا المجاالمحرز المزيد من التقدم ولذلك ينبغي أن تظهر التقارير المقبلة . بموجب المعاهدة
  
   اإلقليمية ودون اإلقليميةيةحلقات العملال
  

فـي  المستضيفة لكل منها،  والحكوماتللمنظمة مكاتب اإلقليمية التعاون مع التشاركت أمانة المنظمة ب  -١٢
 ١٢كينغستون في الفترة من  األولى منها بيةحلقة العملالعقدت و. عن تنفيذ االتفاقية يةعمل تنظيم ثالث حلقات

أمـا الحلقـة     ١؛الكاريبي أمريكا الشمالية ومنطقة البحر   بلداً من    ١٢ ا وحضره ٢٠٠٨أغسطس   / آب ١٥إلى  
األطـراف  طرفاً من    ٢٥ وحضرها   ٢٠٠٨أغسطس   / آب ٢٢ إلى   ٢٠مانيال في الفترة من     بقدت  عفقد  انية  الث

 ١٢ إلـى    ٩ليما في الفترة من      في حين عقدت الثالثة ب     ٢؛غرب المحيط الهادئ   مكتب المنظمة ل   التي تنتمي إلى  
 ١٨ إلـى    ١٦جنيف في الفترة من      ب وتم ٣.من بلدان أمريكا الالتينية   بلداً   ١٧ احضره و ٢٠٠٨سبتمبر   /أيلول  

                                                           
سـانت فنـسنت    أنتيغوا وبربودا، جزر البهاما، بربادوس، بليز، غرينادا، غيانا، هايتي، جامايكا، سانت لوسـيا،                  ١
  .توباغو، سورينام، ترينيداد وغرينادينو
 جمهورية الو الديمقراطيـة     ، كيريباتي ، فيجي، اليابان  ، جزر كوك  ، الصين ، كمبوديا ، بروني دار السالم   ،أستراليا     ٢

 ، بابوا غينيـا الجديـدة     ، باالو ، نيوزيلندا ، ناورو ، منغوليا ،ميكرونيزيا الموحدة واليات   ، جزر مارشال  ،ماليزيا ،الشعبية
  . فييت نام، فانواتو، توفالو، تونغا، سنغافورة، ساموا، جمهورية كوريا،الفلبين

 ،المكسيك،   هندوراس ، غواتيماال ، السلفادور ، إكوادور ،ريكاولومبيا، كوستا البرازيل، شيلي، ك   ، بوليفيا ،األرجنتين     ٣
  . جمهورية فنزويال البوليفارية، أورغواي، بيرو،غوايا بار، بنما،نيكاراغوا
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 والتي األفريقيالمنظمة  إقليمالمنتمية إلى ألطراف الخاصة با ية العملالحلقة، عقد ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول
لدورة الثانيـة لهيئـة التفـاوض       النعقاد ا مباشرة  ، وذلك في الفترة السابقة      األطرافسجلت لحضورها أكثرية    

 يـة ويزمع عقد حلقات عمل. ت التبغ منتجااالتجار غير المشروع ب   عن  توكول  بروبشأن وضع   الحكومية الدولية   
  .٢٠٠٩لسائر األقاليم في عام 

  
اتفاقية   المعلومات عن تاريخ   تبادلها  بما في ،  العديد من المجاالت  هذه  قليمية  اإل يةعملالحلقات  الوتشمل    -١٣

 االتفاقيـة عـن صـكوك     ، وكذلك   آليات عملها وغاياتها و العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ       منظمة الصحة 
الثانية لهيئة التفاوض الحكوميـة الدوليـة        في جدول أعمال الدورة      كما تنظر الحلقات العملية   . وضعهاعملية  و

لـدورة الثالثـة    عقد ا  واألعمال التحضيرية ل   ت التبغ منتجااالتجار غير المشروع ب   عن  بروتوكول  بشأن وضع   
 وتم إطالع المـشاركين . مشاركتهات في أعمالها التحضيرية وم الدعم للحكوماتقدي لمؤتمر األطراف من أجل
لجمـع البيانـات،    المنقحة  داة   األ سيما االتفاقية، وال  تقديم التقارير المتعلقة بتنفيذ   نظام  على آخر المعلومات عن     

أمانة االتفاقية  قدمه  الذي يمكن أن ت   دعم  ن ال تقديم التقارير وع  عبر التي تستخلصها األطراف خالل       عن ال  فضالً
معلومات الدعم المحتملة وزوِدت بآليات ومصادر وُأطلعت األطراف أيضاً على . تقديم التقارير عمليةإطار في 
  .هذه المساعدةسعي إلى الحصول على  البهدف  مؤتمر األطرافلقراراتاً  وفقسبل االتصال باألمانةعن 

  
  طرافالستعراضات الثنائية مع األا
  

 عنـصراً األطراف  مع وفود    الثنائية االستعراضات   شكّلت االجتماعات اإلقليمية الرسمية  وة على   عال  -١٤
لى التعـرف علـى الخبـرات       إالستعراضات  وتهدف هذه ا  . ه المذكورة أعال  يةحلقات العمل المن عناصر    هاماً

تنفيـذ  لألطراف في مجال  مكانية تقديم المساعدةإوتحديد  ،الخاصة بالبلدان بحد ذاتهاوالتحديات  واالحتياجات
  .كالالزمة للقيام بذل واآللياتاالتفاقية 

  
 يـة عملالحلقـات   الالل  طرفاً خ  ٥٠ تنتمي إلى  وفود   اآلن مع الثنائية لحد   هذه االستعراضات   أجريت  و  -١٥

حـددت  و، تواجههـا فـي تنفيـذ االتفاقيـة     لتحديات التيوتشاركت األطراف في التفاصيل المتعلقة با. الثالث
ستحصل علـى   األطراف التي   تحديد  لى  إالمناقشات  كما وجهت   . لمقدم بشكل أولي  لدعم ا حتملة ل لويات الم واأل

  .فالدورة الثالثة لمؤتمر األطرافي أعقاب انعقاد االحتياجات ووضع مقترحات المشاريع  تقييمفيما يخص دعم 
  

 سـن صعوبات في صياغة و   ثنائية  المناقشات  الخالل  األطراف  المسائل الرئيسية التي أثارتها     وتشمل    -١٦
تـشريعات شـاملة   ، مثالًسنغافورة ك ،بلدانولدى . ةالمعاهد الالزمة لتنفيذ مختلف أحكامالتشريعات قوانين وال

ولدى . ةلوطنية السائد  رهناً باألجواء ا   تأخذ بلدان أخرى بالتدرج في سن اللوائح التنظيمية       بينما  ،  لمكافحة التبغ 
حظر بشأن  التوسيم، في حين تقترح غواتيماال مشروع قانون        التغليف و عن  معايير   ،ثال على سبيل الم   ،جامايكا

  .غأنشطة مكافحة التبيلجأ إلى فرضها في إطار حدد عقوبات بحيث يماكن العامة األالتدخين في 
  

 سـبيل   ا اعتبرت عقبة تعتـرض    ه عملية تقييم االحتياجات ال تحدث بشكل شامل عموماً فإن         إنوحيث    -١٧
 قد أسهم في تأخير أنشطة تقييم       التقنية اتالقدر رئي أن االفتقار إلى      في حين لتنفيذ،  في ميدان ا  تخطيط الفعال   ال

من العوامل التي أدت إلى لمبادرات مكافحة التبغ داخل البلدان   الالزمنقص التمويلوأبلغ عن أن . االحتياجات
لى عكفاية الدعم المقدم من وكاالت حكومية أخرى        ى عدم   كما ينظر إل  . ذأنشطة التنفي نطاق  ع  يتوس التباطؤ في 

  .بالتالي إبطاء عملية التوسعالتمويل وأنه يسهم في نقص 
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ر صناعة التبغ من آثار سلبية      ائما لدو  تعترض سبيل تنفيذ االتفاقية      قد التي أشير إلى أنها      العقباتومن    -١٨
من غير األطراف   الدول المجاورة   لموضوعة في    بفعل ضعف التشريعات ا    عبر الحدود  والتحديات المطروحة 

  .يةاالتفاق في
  

،  الـثالث يةعملالحلقات الثنائية خالل  استعراضاتتفاقية أمانة االومن بين األطراف التي أجرت معها   -١٩
وقد بدأ فعالً   . انهابلدداخل  عينة حددتها األطراف    أولويات م  لتحقيق إلى دعم فوري     تحتاجرئي أن ثمانية منها     

  الـالزم دعمتقديم اللأخرى على استعداد أطراف  ١٠ وهناك . بالفعلفي هذا الصدد التعاون مع أمانة االتفاقية
في النصف تحديداً بلد  تنفيذ على أساس أولويات كل بشأن اللوضع مقترحاتمن ثم ، وتقييم االحتياجات لعملية

 أخـرى بعد إدراج أقاليم     خصوصاًو ،يرةموارد كب توفير  هذه األنشطة   سوف تستدعي   و. ٢٠٠٩األول من عام    
الثنائية المتعلقة بالمساعدة المقدمة فيما يخص االستعراضات  شارك فيفقد ، اًوعموم. في االستعراضات الثنائية

االستعراضات المقرر إجراؤها بما فيها (الثالثة لمؤتمر األطراف  الدورةانعقاد قبل تحديداً والتي أجريت بلد كل 
طرفـاً   ٧٠مـن   أكثر ،)يقياألفرالمنظمة إقليم   إلى   التي تنتمي األطراف   مع   ٢٠٠٨أكتوبر  / لفي تشرين األو  

إلـى الـشريحة    مجموع عدد األطراف المنخفضة الدخل وتلك المنتمية        من  تقريباً  ٪  ٧٥فيها، وهي تمثل نسبة     
  .الدنيا من الدخل المتوسط

  
   الجهات المتبرعة المحتملةنوعية

  
 الـوعي  إذكـاء المحتملة من أجل     مناقشات مع العديد من الجهات المانحة     أيضاً  قية  مانة االتفا أجرت أ   -٢٠

هـذا  ب الضـطالع إمكانيات إقامة شراكات لتولت استقصاء و ،تقديم المساعدة إلى األطرافإلى لحاجة بشأن ا
اإلقليميـة   مات والمنظ الدوليةوالمنظمات  ؛   األطراف في االتفاقية   : فهي المحتملة  الجهات المانحة  وأما. النشاط

 وهناك اهتمام خاص بإدراج مسألة    . في مجال التنمية  الجهات الشريكة   ؛ وغيرها من    دون اإلقليمية المنظمات  و
ومـن  ،  في مراحله األولية  ال يزال   هذا المجال   لعمل في   ا ولكن.  القائمة تنفيذ االتفاقية في خطط وبرامج التنمية     

  .٢٠٠٩في عام  مساحة أكبر المفترض أن يشمل
  

األطراف المانحة على تقديم    ،  FCTC/COP2(10)ر  قرا ال في ،وحث مؤتمر األطراف في دورته الثانية       -٢١
المستوى القطري، بما في ذلك تقييم      لتنفيذ األنشطة على     تخصص تحديداً     الميزانية من خارج مساهمات طوعية   

 يؤدي تطبيق هذا وقد.  ماليةعلى مساعدةلمشاريع والبرامج للحصول لخاصة باا مقترحاتالالحتياجات ووضع ا
  .تزال قليلة االستفادة منه الذ االتفاقية ولكنتحسين التقدم المحرز في تنفيالحكم إلى 

  
  نوبالتعاون بين بلدان الج

  
تعزيز التعاون بـين بلـدان     FCTC/COP1(13)قرار في ال إلى أمانة االتفاقية،طلب مؤتمر األطراف  -٢٢

  .همن خالل اآلليات المبينة أدنا تعزيز هذا المبدأوتعكف األمانة على . قيةاالتفا يناسب تنفيذ بماالجنوب 
  

 الخبـرات  قاسـم لت اإلقليمية الفرصة أمام األطراف المنتمية إلى اإلقليم نفسه يةحلقات العمل التتيح    •
هـذه الحلقـات    تشجع   كما .ما تحرزه من تقدم وتتبعه من ممارسات فضلى       عوتبادل المعلومات   

هـؤالء    إلى تغيير  بسبب النزوع اصة،  الشبكات، وخ التواصل عبر   على   ةالمعاهد تنفيذمعنيين ب ال
أكثـر مـن    وشملت    الثالث التي عقدت بالفعل    يةت العمل حلقاالوأثبتت  . خرمن وقت آل  الموظفين  

إلى الشريحة الدنيا من الـدخل       المنتمية   واألطرافالمنخفضة الدخل    عدد البلدان األطراف  نصف  
  .ينطوي على إمكانات كبيرةذا المجال هأن ، المتوسط
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من تقاسم ما تكتسبه مـن      األطراف   على تمكين    ،األطراف ، بنشرها لتقارير  تعمل أمانة االتفاقية    •
في  البعض بعضها قوة مواطنالستفادة من مما يفسح المجال أمامها ل، معارف وتحرزه من تقدم

على الصعيد العالمي    نجاحه من أنشطة     لما ثبت  التقارير قاعدة بيانات غنية   وتشكل  . تنفيذ االتفاقية 
لتحـسين  هيئ بالتالي المناخ المالئم     ياألمر الذي   اإلقليمي،   على الصعيدين اإلقليمي ودون   كذلك  و

  .ذالتنظيم والتنفي
  
ببلـدان   مناقشات السياسة العامة على المسائل المتـصلة تحديـداً           أن تركز من الضروري أيضاً      •

 التحـاور ، والحث على    بدائل زراعة التبغ المستدامة اقتصادياً    ء إمكانات    استقصا الجنوب، ومنها 
الدراسة المعنيـة ببـدائل زراعـة التبـغ         بشأن السياسات العامة باالستناد إلى أعمال مجموعة        

 مجموعة الدراسات اللـذين     اجتماعيالتي حضرت   األطراف   وكانت أكثرية    .المستدامة اقتصادياً 
قـد  و،  البلدان النامية  من األطراف المنتمية إلى   ) ٢٠٠٨ (والمكسيك) ٢٠٠٧(ي البرازيل   فعقدا  
 لتقاسم الخبرات وتدارس المشكالت المطروحة      أمام بلدان الجنوب  هذا الحوار فرصة أخرى     أتاح  

  .االحلول الممكنة لهواقتراح 
  
خبـرات  لالفرصـة لتبـادل ا     جنوبالاالجتماعات الحكومية الدولية اإلقليمية في      يتيح تعزيز عقد      •

 لبلدان أمريكا الالتينية  تي عقدت مؤخراً    الية  حلقة العمل الخالل  ،   مثالً ،قد قدمت البرازيل  ف. التقنية
المساعدة لتمكنها من الحصول على      الموارد   قليلةدعم البلدان ال  حكومتها في    معلومات عن سياسة  

وبالمثل، . ة على هذا النحوتاحالفرصة الملالستفادة من هذه البلدان موجهة بذلك دعوة إلى  ،التقنية
غرب المحـيط الهـادئ     التي عقدت في إقليم المنظمة ل      ية العمل حلقةالخالل  فقد تقدمت سنغافورة    

  .قليم داخل اإلتقنيةقاسم خبراتها ال لتبعرض
  

  االستنتاجات
  

ـ     تفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ        ا تبين  -٢٣ مـؤتمر  ن   والقرارات الـصادرة ع
البلدان النامية واألطراف التي  األطراف المنتمية إلى ضرورة تقديم الدعم المالي والتقني إلى بوضوحاألطراف 

ولم تستفد . بموجب المعاهدةالتي قطعتها  بفعالية بااللتزاماتتفي إذا أريد لها أن  تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية
من رة كبي مساهمةبإمكانية تقديم فإنها تحتفظ ؛ وبرغم ذلك معنيةال حكاماألطراف المذكورة استفادة كاملة من األ

  .بفعاليةتنفيذ االتفاقية أجل 
  

ـ       طرق   النتهاج عدة األولوية   أمانة االتفاقية    وأعطت  -٢٤ والقـرارات   دةفيما يخص تطبيق أحكـام المعاه
علـى سـبيل    ،الـنهج المعنيـة   وتشمل. لمساعدةاآليات والمالية الصادرة عن مؤتمر األطراف بشأن الموارد       

  :يلي  ما،صرال الح المثال
  

 والتحاور مما يمكن األطراف من تقاسـم      االجتماعات اإلقليمية ودون اإلقليمية     عقد  على   شجيعتال  •
  ؛ التنفيذأنشطةتعزيز  لدعماًوتبادلها مات المعلو

  
 ؛ن احتياجـات وقـدرات    البلدان م ما تنفرد به    تقييم  بغية  مع األطراف   إجراء استعراضات ثنائية      •

 علىتحديداً بناء   الخاصة بكل بلد     خطط المساعدة    ، وإعداد  الموارد حشدأو  / و المساعدةتخطيط  و
بينة اسات واالحتياجات واألولويات الم   بما في ذلك السي    ،هذه االستعراضات وعلى مصادر أخرى    

  ؛ي تقدمها األطراف عن التنفيذالت تقاريرال في
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، لوفاء بالتزاماتهاالالزمة لالمشاريع والبرامج  يم احتياجاتها وإعداد مقترحاتدعم األطراف في تقي  •
 التمويل  من أجل الحصول على    ذات الصلة لجهات المانحة ومصادر التنمية     تقديم مقترحات ل  في  و

  ة؛والمساعد
  
من االستفادة  لألطراف   على حد سواء لكي يتسنى       التحليالتإتاحتها مع   واألطراف  تحليل تقارير     •

الحصول علـى   إلى مصدر    الوصولسبل  ومن  الذي تحرزه   التقدم  خبرات الجهات األخرى ومن     
   لتنفيذ؛ إلمعان النظر فيها عندما تخطط لأفضل الممارسات

  
 الموارد  قليلةالدعم إلى البلدان ال    كأداة لتقديم استخدامها  ودولياً  دة بيانات للموارد المتاحة     إنشاء قاع   •

  ؛الوطنيةها  أولوياتاستناداً إلىرد الموا على هذه حصول المن تتمكن حتى
  
  .فعاليةفي تنفيذها بإلسهام سبل ابنطاق المعاهدة وب ةالمانحاألوساط الوعي بين إذكاء   •

  
بيانات القاعدة  ؛ ويواصل بعضها، ك    وإطالقها  معظم اآلليات المشار إليها أعاله     استخداموجرى بالفعل     -٢٥

 األرضية الالزمة لتعزيز األنـشطة تهيئة توليد الزخم و، ونتائج االستعراضات الثنائية احة  الموارد المت المتعلقة ب 
  .فؤتمر األطرالمالثالثة  الدورةانعقاد في هذا المجال مباشرة بعد المضطلع بها 

  
 أطراف معينـة  التي تقدمهالمساعدة على ا أمثلة جيدة    األطراف عن التنفيذ     التي قدمتها تقارير  وتورد ال   -٢٦
فيما ونطاقها   ال تجسد بما فيه الكفاية روح االتفاقية          يبدو أن هذه التقارير    ولكن .صول أطراف أخرى عليها   وح

  .ي مجال مكافحة وباء التبغ فمشتركةعالمية جهود بذل المساعدة وتبادل يخص 
  

ت الصادرة عن    االستفادة من العديد من مصادر وآليات المساعدة المبينة في االتفاقية والقرارا           والتزال  -٢٧
تقديم الدعم التقني الثنـائي؛     : ويصح هذا القول تحديداً فيما يخص ما يلي       .  قليلة إلى حد كبير    مؤتمر األطراف 

ستراتيجيات التنمية المستدامة؛ واالستفادة من تمثيل األطـراف فـي سـائر            ا تنفيذ المعاهدة في     وإدراج عملية 
  .ة من أجل تشجيعها على تقديم المساعدة للبلدان القليلة المواردالمنظمات الدولية والمؤسسات المالية واإلنمائي

  
 إلى مـوارد كثيـرة       ماسة حاجةال التي أعربت عنها األطراف بالفعل أن        ويستشف من اآلمال الكبرى     -٢٨

لالستفادة من أحكام المعاهدة والقرارات الصادرة عن مؤتمر األطراف فيما يتعلق بـالموارد الماليـة وآليـات            
  .دة الالزمة لتنفيذ االتفاقيةالمساع

  
   مؤتمر األطرافالمطلوبة مناإلجراءات 

  
 وقد يرغب أيضاً فـي أن       أن يقدم المزيد من التوجيهات،     علماً بالتقرير و   أن يحيط المؤتمر مدعو إلى      -٢٩
  .التقريرهذا معن النظر في االستنتاجات الواردة في ي
  
  
  

=     =     =  


