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  الموارد واآلليات المالية الخاصة بالمساعدة
  

  مؤتمر األطراف،
  

بأفضل مستوى  فاقية اإلطارية    األطراف المتعاقدة االت   تنفذ جميع إذ يقر بالحاجة الملحة التي تقتضي أن          
  ؛ممكن

  
 التـي تمـر     األطـراف واألطـراف   إذ يقر بالحاجة الملحة إلى تقديم المساعدة إلى البلدان الناميـة            و  

  ؛ تنفيذ اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغلدعمها فياقتصاداتها بمرحلة انتقالية، 
  

يم مستوى وطبيعة األموال المخصصة ألنشطة تنفيذ مكافحة التبـغ،          وإذ يقر كذلك بأن من الصعب تقي        
مـن  ألن من غير المعروف حالياً مقدار الموارد الالزمة وال التوقيت الذي يحتاج فيه إلى تقديم الموارد، وبأن                  

  الضروري تقييم تلك االحتياجات بصورة أفضل؛
  

مفـصل لالحتياجـات علـى المـستوى        وإذ يضع في الحسبان أن حشد التمويل يقتضي إجراء تقييم             
  القطري؛

  
وإذ يقر أيضاً بأن تقديم الموارد يعتمد على نشاط البلدان في طلب الدعم في هذا المجال والعثور على                    

  جهات مانحة مستعدة لتقديم المساعدة إلى برامج مكافحة التبغ؛
  

  فعل ببرامج صحية أخرى؛وإذ يقر بأن ترتيبات التمويل القائمة في كثير من البلدان ترتبط بال  
  

من االتفاقية تنص على قيام األمانة بتقديم المشورة        ) ب(٥-٢٦في الحسبان أيضاً أن المادة      وإذ يضع     
تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، لدى الطلب، بشأن مصادر التمويـل          للبلدان النامية األطراف واألطراف التي      
  وجب االتفاقية؛المتاحة بغية تيسير الوفاء بالتزاماتها بم

  
أن يقوم في دورتـه األولـى       تطلب إلى مؤتمر األطراف     ) ج(٥-٢٦ضع في الحسبان أن المادة      يوإذ    

استناداً إلى دراسة تعدها األمانة، ومعلومات مناسـبة         مصادر وآليات المساعدة القائمة والمحتملة،       باستعراض
  أخرى، والنظر في كفايتها؛

  
تطلب إلى مؤتمر األطراف أخذ نتائج هذه الدراسة بعـين          ) د(٥-٢٦ وإذ يضع في الحسبان أن المادة       

االعتبار لدى البت في ضرورة تعزيز اآلليات الحالية أو إنشاء صندوق عالمي طوعي أو غير ذلك من اآلليات                  
 التي  المالية المناسبة لتوجيه الموارد المالية اإلضافية، حسب االقتضاء، إلى البلدان النامية األطراف واألطراف            

  تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية لمساعدتها على بلوغ غايات االتفاقية؛
  

وإذ يرى أن إدراج مكافحة التبغ في االتجاه الرئيسي آلليات من قبيل االستراتيجيات القطرية يعد غاية                  
 تحقيـق   استخدام كل اآلليات المناسـبة فـي      تتراوح بين األجل المتوسط واألجل الطويل، وأن من الضروري          

   االحتياجات الفورية؛الغايات الفورية وتلبية
  

آليات المساعدة الدولية تلك ستعزز حشد المزيد من الموارد الوطنية من قبل            وإذ يضع في الحسبان أن      
  ؛البلدان النامية األطراف واألطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية
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  :يقرر ما يلي
  
حشد الموارد من أجـل     مية إلى تقديم الدعم التام لتحديد أولويات        أن يدعو جمعية الصحة العال      )١(

  يين الوطني والدولي؛مكافحة التبغ على المستو
  
أن يدعو األمين العام لألمم المتحدة إلى تقديم تقرير إلى المجلس االقتـصادي واالجتمـاعي                 )٢(

 وما يتـصل     بشأن مكافحة التبغ   التابع لألمم المتحدة لكي يعتمد المجلس االقتصادي واالجتماعي قراراً        
  ؛بها من حشد الموارد

  
 المعنية بمكافحة التبغ إلى أن تقـدم        المشتركة بين الوكاالت    المخصصة عملالأن يدعو فرقة      )٣(

 تقريراً عن أنشطتها ومدى مالءمتها المحتملة لزيادة فـرص          مؤتمر األطراف، في دورته الثانية،    إلى  
صول على التمويل الخاص بمكافحة التبغ، وملخصاً لعملها في مجال تكثيف استجابة األمم المتحدة              الح

  لمقتضيات مكافحة التبغ؛
  
على دعم األنشطة ذات الصلة بمكافحة التبغ،       كافة  واإلقليمية   المنظمات الدولية    يشجع بقوة أن    )٤(

سيما المرامي المتعلقة بالحد من الفقر، وتمكين  في بلوغ المرامي اإلنمائية لأللفية، وال    واإلقرار بدورها 
   وتخفيض معدل وفيات األطفال، واالستدامة البيئية، وإقامة شراكة عالمية من أجل التنمية؛،المرأة

  
إلى تقديم الدعم التقني والمالي لهذا الغرض إلى البلـدان           البلدان المتقدمة األطراف     يدعوأن    )٥(

تي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، بما يتفق مع التزاماتهـا بموجـب            النامية األطراف واألطراف ال   
  ؛االتفاقية، وذلك من خالل القنوات الثنائية أو اإلقليمية أو الدولية أو غير ذلك

  
والمؤسسات المالية الدولية وسائر    واإلقليمية ودون اإلقليمية     المنظمات الدولية    يشجع بقوة أن    )٦(

 تحديد مكافحة التبغ كمجال يستحق الدعم المالي والمساعدة التقنية، والمشورة           الشركاء في التنمية على   
في مجال التدابير الضريبية الرامية إلى الحد من الطلب على التبغ، مما يمكن تقديمـه إلـى البلـدان                   

ا فيما النامية األطراف واألطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية لمساعدتها على الوفاء بالتزاماته  
  يتعلق باالتفاقية؛

  
إلى إجراء   البلدان النامية األطراف واألطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية           يدعوأن    )٧(

تقييمات لالحتياجات على ضوء التزاماتها اإلجمالية فيما يتعلق بتنفيذ جميع أحكام االتفاقيـة، وإبـالغ               
  ؛لوياتهاالشركاء اإلنمائيين باحتياجاتها التي حددت أو

  
أن يدعو البلدان النامية األطراف واألطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية إلى العمـل                )٨(

  على إنشاء آليات تمويل مستدامة داخل البلدان لمكافحة التبغ؛
  
أن يطلب إلى األمانة االستمرار في تطوير قاعـدة البيانـات الخاصـة بالتمويـل المتـاح                   )٩(

مواصـلة تحـديثها،    وفي دورته األولـى،      األطراف   مؤتمرلدراسة المجراة من أجل     خالل ا  والمنشأة
مراعاة تقارير البلدان المقدمة إلى مؤتمر األطراف عن هذه البنود، وإتاحتهـا لألطـراف بغيـة                 مع

   ؛ والموارد األخرىتحديد مصادر التمويل مساعدتها على
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ة األطراف واألطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة أن يطلب إلى األمانة مساعدة البلدان النامي  )١٠(
اآلليـات القائمـة    انتقالية، عند الطلب، في إجراء تقييمات االحتياجات، وإسداء المشورة إليها بـشأن             

   بالمعلومات عن االحتياجات المحددة؛للتمويل والمساعدة التقنية، وتزويد الشركاء اإلنمائيين
  
اقتراحات المشاريع المقدمة من البلدان النامية األطراف واألطراف         تلقيأن يطلب إلى األمانة       )١١(

إلى مصادر  توجيه هذه االقتراحات    والتي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، فيما يتعلق بتنفيذ االتفاقية،          
  ؛التمويل المحتملة

  
ميـة والتقنيـة     التعاون بين بلدان الجنوب في تبادل الخبرات العل        تعزيزأن يطلب إلى األمانة       )١٢(

  والقانونية، حسبما يناسب تنفيذ االتفاقية؛
  
أن يحث البلدان المتقدمة والمؤسسات المالية الدولية والمنظمات الدوليـة وسـائر الجهـات                )١٣(

، إلـى   التي ال غنى عنها للتنفيذ التام لالتفاقية، بناء على طلبات محـددة           المانحة على توجيه الموارد     
  راف واألطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، بغية تنفيذ االتفاقية؛البلدان النامية األط

  
 لحشد الـدعم    الشركاء المحتملين في عملية التنمية    أن يطلب إلى األمانة إطالق حملة لتوعية          )١٤(

يـة  المالي والتقني الالزم للبلدان النامية األطراف واألطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، بغ            
  .مساعدتها على تنفيذ االتفاقية
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