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 العامـة المبادئ وبين الموارد تعبئة بين وربطت مته،ودعَّ  النهج هذا ١والرابعة والثالثة الثانية األطراف مؤتمر اتدور 
 وغيرهـا المتحـدة األمـم منظومـة فـي القائمـة واآلليـات المتاحـة المـوارد اسـتخدام إلـى دعت بأن وذلك المعونة، لفعالية
  .الوطنية واإلنمائية الصحية الخطط مع االتفاقية تنفيذ واتساق مواءمة وٕالى الدولية، األطر من
  
 االتفاقيـة تنفيـذ فـي الُمحـرز التقـدم اسـتعراض علـى األطـراف مـؤتمر يواظـب االتفاقية، من ٢٣ للمادة وفقاً و   -٤

 المنظمـات خـدمات علـى الحصول طلب االقتضاء وعند المالية الموارد تعبئة تعزيز خالل من ذلك في بما زه،ويعزَّ 
 التــي الســنوات ثنائيــة والميزانيــات العمــل خطــط تنفيــذ عــن مســؤولة االتفاقيــة أمانــة وُتعــد .وتعاونهــا المعنيــة الدوليــة
 ســتمدويُ  .المهــم العمــل هــذا لتحقيــق واضــحة مرجعيــة وأســس أهــداف علــى تحتــوي والتــي األطــراف، مــؤتمر يعتمــدها
 النطـــاق ومــن الرئاســية أجهزتهــا واليــات مــن المصــلحة صــاحبة المختلفــة الجهــات تقــدمها التــي والخــدمات التعــاون
 .بها المرتبطة والشروط لمواردها المحدد

  
 تعبئــة األول الفــرع يتنــاول حيــث فــرعين، فــي المســاعدة وآليــات المــوارد التقريــر هــذا يســتعرض لــذلك ووفقــاً   -٥

 الفـرع أما .المساعدة آليات وأداء األطراف، مؤتمر اعتمدها التي العمل خطط لتنفيذ االتفاقية ألمانة الالزمة الموارد
 تلك أو تخصصها أن األطراف مؤتمر قرار في ذكرها الواردو  المعنية للكيانات يمكن التي الموارد فيستعرض الثاني
 علــى االتفاقيــة لتنفيــذ واســتكماالً  دعمــاً  القريــب الماضــي فــي المســتخدمة المســاعدة وآليــات بالفعــل، خصصــتها التــي

 .الكيانات هذه قدمتها التي المعلومات على بناءً  وذلك والعالمي، واإلقليمي الُقطري الصعيد
  
 المعلومـــات :وهـــي أال التقريـــر، هـــذا الســـتكمال المصـــادر مـــن متنوعـــة مجموعـــة واســـتخدام تحليـــل تـــم وقـــد  -٦

 لطلــب األطــراف إلــى ُأرســل اســتبيان علــى ردت التــي واإلجابــات األطــراف؛ أعــدتها التــي التنفيــذ تقــارير فــي المتاحــة
 ُأرسـل اسـتبيان علـى ردت التـي واإلجابـات تلقتهـا؛ والتـي قـدمتها التـي والمسـاعدة المـوارد عـن المعلومـات مـن المزيـد
 والمعلومـــات الحكوميـــة؛ غيـــر والمنظمـــات الدوليـــة الحكوميـــة المنظمـــات مـــن األطـــراف مـــؤتمر فـــي المـــراقبين إلـــى

ر مبادرة من المطلوبة  المتاحة الموارد بيانات قاعدة عليها تحتوي التي والمعلومات للمنظمة؛ التابعة التبغ من التحرُّ
  .االتفاقية أمانة بها تحتفظ والتي االتفاقية لتنفيذ

 
 األطراف أعدتها التي التنفيذ تقارير في المتاحة المعلومات

  
 التنفيــذ تقـارير فــي المتاحـة ومــاتعلالم بتحليـل االتفاقيــة أمانـة بــدأت الوثيقـة، هــذه أهـداف تحقيــق إلـى سـعياً   -٧

 العـالمي المرحلـي التقريـر فـي فتـرد المفصـلة المعلومـات أمـا .التحليـل لهـذا مـوجز أدنـاه ويـرد .األطراف أعدتها التي
 ٢.الحالية األطراف مؤتمر دورة على المعروض

  
 االحتياجــات وبــين المتاحــة المــوارد بــين فجــوات وجــود عــن أبلغــت التــي األطــراف مــن متزايــد عــدد وهنــاك  -٨

 ،٢٠١٢-٢٠١١ فـي التقـارير قـدمت التي األطراف )٧٢( نصف لىع يزيد ما حدد فقد االتفاقية، تنفيذ عن الناشئة
 بحلـول التقـارير قـدمت التـي )٥١( األطـراف مـن ٪٣٨ بنسـبة مقارنـةً  الفجوات، هذه مثل ،طرفاً  ١٢٦ عددها والبالغ

 إلـــى االتفاقيـــة تنفيـــذ فـــي المســـاعدة قـــدم قـــد تقريبـــاً  األطـــراف ربـــع أن إلـــى النتـــائج تشـــير وكـــذلك .٢٠١٠ منتصـــف
 التــي المســاعدة عــن األطــراف تبليــغ أن مالحظــة ينبغــي ولكــن .منهــا المســاعدة علــى حصــل أو األخــرى األطــراف
 أشـكال مـن مـا شـكل تلقيـه عـن طرفاً  ٧٨ أبلغ عامة وبصفة .تقدمها التي المساعدة عن تبليغها يفوق اليزال تتلقاها

                                                           
 ،٢٠٠٨ نوفمبر /تشرين الثاني ٢٢ إلى ١٧ منو  ،٢٠٠٧ يوليو/ تموز ٦ إلى يونيو/ حزيران ٣٠ من الفترة في انعقدت   ١
 .بالترتيب ٢٠١٠ نوفمبر الثاني/ تشرين ٢٠ إلى ١٥ منو 

 .FCTC/COP/5/5 الوثيقة   ٢
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 وفرض التبغ، دخان من األماكن تحريرب الخاصة السياسات على للمساعدة الرئيسية المجاالت واشتملت المساعدة،
  .والترصد التبغ، تعاطي عن واإلقالع الجمهور، وتثقيف والتوسيم، والتغليف التبغ، منتجات وتنظيم الضرائب،

 
  األطراف مؤتمر اعتمدها التي والميزانيات العمل خطط تنفيذ لدعم المساعدة وآليات الموارد

 
 وتحتـوي .٢٠١٣ إلـى ٢٠٠٦ مـن الفترة في اآلن حتى وميزانيات عمل خطط أربع األطراف مؤتمر اعتمد  -٩

 علــى األطــراف لمــؤتمر الحاليــة والــدورة الســابقة الــدورة إلــى ُرفعــت التــيو  االتفاقيــة أمانــة عــن الصــادرة األداء تقــارير
 أدنـاه يـردو  .المساعدة وآليات بالموارد يتعلق فيما ذلك في بما والميزانيات، العمل خطط تنفيذ عن لةفصَّ مُ  معلومات
  .للموقف شامل استعراض

 
 الموارد

 
 رئيسيتين، فئتين تحت األطراف مؤتمر اعتمدها التي والميزانيات العمل خطط لتنفيذ الالزمة الموارد تندرج  -١٠
 الســنوات؛ الثنــائي المســاهمات تقــدير لجــدول وفقــاً  األطــراف جانــب مــن الطوعيــة الُمقــدَّرة المســاهمات )أ( :وهمــا أال
 تغطيهــا ال والتــي األطــراف مــؤتمر يقرُّهــا التــي األنشــطة تمويــل يســتهدف الــذي الميزانيــة عــن الخــارج التمويــل (ب)و

  .الطوعية الُمقدَّرة المساهمات
 

  الطوعية الُمقدَّرة المساهمات
 
 ،)٢٠٠٧-٢٠٠٦( األولـــى الثنائيـــة فـــي أمريكـــي دوالر ٨ ٢١٦ ٠٠٠ الطوعيـــة الُمقـــدَّرة المســـاهمات بلغــت  -١١

 نفســه المسـتوى علـى ظلــت ثـم .)٢٠٠٩-٢٠٠٨( ١الثانيـة الثنائيــة فـي أمريكـي دوالر ٨ ٦٨٢ ٠٠٠ لتصـبح وزادت
ــــاً  ــــادة مــــع تقريب ــــة فــــي أمريكــــي دوالر ١٠ ٠٠٠و أمريكــــي والرد ٦٥ ٠٠٠ قــــدرها طفيفــــة زي  ٢٠١١-٢٠١٠ الثنائي

 ٪٩٠ بــين مــا الطوعيــة الُمقــدَّرة للمســاهمات الفعلــي التحصــيل وبلــغ ٢.بالترتيــب )٢٠١٣-٢٠١٢( الحاليــة والثنائيــة
 التــي المتــأخرات وبلغــت .الثنــائيتين مــن كــل ختــام بعــد المتــأخرات بعــض ددتُســ حيــث ثنائيــة، كــل نهايــة فــي ٪٩٧و
 المسـاهمات إجمـالي مـن ٪٢ أي أمريكـي دوالر ٤٨٩ ٩٤٩، ٢٠١٢ يونيـو /حزيـران ٣٠ في بعد ددتسُ  قد تكن لم

 عــن المعلومــات مـن المزيــد علــى FCTC/COP/5/21الوثيقـة تحتــوي( ٢٠١١ إلــى ٢٠٠٦ مـن للفتــرة الطوعيــة الُمقـدَّرة
 الطوعية الُمقدَّرة المساهمات مقدار في طفيفة زيادة سوى هناك يكن لم وعموماً  .)الطوعية الُمقدَّرة المساهمات سداد
 فـي ،٪١٠ مـن أقـل الزيـادة هـذه ةنسب بلغتو  األولى، بالميزانية مقارنةً  )الرابعة( الحالية األطراف مؤتمر ميزانية في
 أعمـال شـهدته الـذي تطـورلل نظـراً  كبيـراً  توسـعاً  العمـل خطـط وشهدت النصف بمقدار زاد قد األطراف عدد أن حين
 .التنفيذ

  
 المعاهـدة بـإدارة المتعلقـة األنشـطة تمويـل إلـى األصـل فـي موجهـة الطوعيـة الُمقـدَّرة المسـاهمات كانت اولمَّ   -١٢

 التبليـغ نظـام ووضـع التوجيهيـة، والمبـادئ البروتوكـول مثـل االتفاقيـة صـكوك وٕاعـداد األطـراف، مـؤتمر دورات عقد(
 المصـدر كانـت فقد ،)العامة واإلدارة والتنظيم الدولية، والهيئات المنظمات مع والتنسيق عليه، والحفاظ االتفاقية في

                                                           
 األطراف مؤتمر دورتي بين الفاصلة الفترة خالل أطرافاً  أصبحت التي للبلدان الطوعية الُمقدَّرة المساهمات ذلك في بما   ١

 .بالترتيب )٢٠٠٧( والثاني )٢٠٠٦( األول

 المساهمات احتساب (دون ٢٠١٣-٢٠١٢ للثنائية الرابع األطراف مؤتمر اعتمدها كما أمريكي دوالر ٨ ٧٥٧ ٠٠٠   ٢
 الختامية الدورة عقد يتسنى كي األطراف مؤتمر اعتمدها التي أمريكي دوالر ٣٥٠ ٠٠٠ البالغة اإلضافية الطوعية الُمقدَّرة
 ).٢٠١٢ في التبغ بمنتجات المشروع غير االتجار بشأن بروتوكول بوضع المعنية الدولية الحكومية التفاوض لهيئة
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ــــدما ،٢٠٠٩-٢٠٠٨و ٢٠٠٧-٢٠٠٦ العمــــل خطــــط لتمويــــل الرئيســــي  العناصــــر لتمثِّــــ األنشــــطة تلــــك كانــــت عن
 مـن الثانيـة والمرحلـة توجيهيـة مبـادئ أربعـة اعتمـاد الخصوص، وجه على ذلك عن نتج وقد .العمل ةلخط الرئيسية
 بروتوكــول وضــع حــول المفاوضــات بــدء علــى فضــالً  والثالثــة، الثانيــة دورتيــه فــي األطــراف لمــؤتمر التبليــغ اســتمارة
  .الدورات بين ما فترات خالل التبغ، بمنتجات المشروع غير االتجار بشأن

 
   الميزانية عن الخارج التمويل

 
 دورتــه فــي األطــراف مــؤتمر اتخــذ المعاهــدة، تنفيــذ اســتدامة ولضــمان لألطــراف، المتزايــدة للمتطلبــات ونظــراً   -١٣

 البلــدان، بــين التقنيــة والمســاعدة المعلومــات بتبــادل تتعلــق التــي الرئيســية المعاهــدة أنشــطة بضــم مهمــاً  قــراراً  الثالثــة
 الخاصـة بالتزاماتهـا للوفـاء األطـراف إلى مالمقدَّ  والدعم الجنوب، بلدان بين والتعاون نطاقًا، األوسع الدولي والتعاون
 مـؤتمر فكلَّـ فقـد ولـذا .الميزانيـة عـن الخارجـة المـوارد تـوفر علـى فـةقمتو  ظلـت األنشـطة هـذه ولكـن .التقارير بتقديم

 .العمل لخطة الكامل التنفيذ إلتاحة الميزانية عن الخارجة الموارد بجمع االتفاقية أمانة األطراف
  

 مواردهــا وقاعــدة االتفاقيــة تنفيــذ الســتراتيجية شــامالً  استعراضــاً  األطــراف مــؤتمر أجــرى الرابعــة دورتــه وفــي  -١٤
 مسـاعدة آليـات لـدعم الدوليـة والهيئـات المنظمـات مع التعاون تعزيز خالل من القطاعات المتعددة المساعدة وتقديم

 بــين دعــا الــذي ١إيســت دل بونتــا إعــالن ٢٠١٣-٢٠١٢ للثنائيــة األطــراف مــؤتمر عمــل خطــة وتراعــي .األطــراف
 المعنية المخصصة الوكاالت بين المشتركة المتحدة األمم عمل فرقة عمل في المشاركة من المزيد إلى أمور جملة

 والتعـــاون والمســـاعدة بـــالموارد يتعلـــق فيمـــا األطـــراف مـــؤتمر اعتمـــدها التـــي القـــرارات علـــى فضـــالً  التبـــغ، بمكافحـــة
 .الدولي التنسيق وبزيادة الميزانية عن الخارجة الموارد من كبير قدر بجمع طالبت العمل خطة فإن ولذا ٢.الدولي

  
 أعـدتها، التـي التنفيـذ تقـارير فـي تتجلـى التـي ألطـرافا احتياجـات لتنـاميو  أعـاله المذكورة للتطورات ونظراً   -١٥

 تنفيذ واتساق ومواءمة الوطنية والملكية المعونة بفعالية يتعلق فيما دولياً  عليها المتفق المبادئ االتفاقية أمانة اتبعت
 وقــرارات االتفاقيــة تتضــمنها التــي اإلرشــادات األمانــة راعــت كمــا .الوطنيــة واإلنمائيــة الصــحية الخطــط مــع المعاهــدة
 أصـــبحت وقـــد .الطلـــب لـــدى لألطـــراف المســـاعدة لتقـــديم القائمـــة واآلليـــات المـــوارد اســـتخدام بشـــأن األطـــراف مـــؤتمر
 بتحديـد منهجيـاً  ارتباطـاً  يـرتبط والـذي األولـى دورتـه فـي األطـراف مـؤتمر إليهـا دعـا يتال االحتياجات تقدير عمليات

 .التشغيل موضع الُقطري المستوى على المساعدة لوضع الرئيسية األداة الموارد، من االحتياجات
  

 .٢٠١١ عـام فـي ممولـة غيـر أنهـا رغـم مـدتاعتُ  التـي األنشـطة لتنفيـذ الالزمـة المـوارد األمانـة جمعـت وقد  -١٦
 منحــة اتفـاق توقيــع تـم ولكــن األطـراف لمــؤتمر الثالثـة الــدورة أعقـاب فــي الصـدد هــذا فـي المبذولــة الجهـود بــدأت وقـد

 وذلــك ،٢٠١١ نهايــة فــي أمريكــي، دوالر ماليــين ٧‚٦ نحــو أي يــورو، ماليــين ٥‚٢ قــدرها البــالغ األوروبــي االتحــاد
  .األوروبية المفوضية أحكام عليها تنص التي الالزمة لموافقاتاو  حجمها وكبر االستراتيجية لطبيعتها نظراً 

  
 االحتياجـات لتقـدير عمليـة ٣٠ سـنوات، ثـالث غضون في ستستخدم التي األوروبي االتحاد منحة وتغطي  -١٧

 المنحــة تغطــي ذلــك علــى وفضــالً  .اإلنمــائي التعــاون صــك يشــملها التــي الناميــة البلــدان فــي بهــا المتعلقــة والمســاعدة
 الدوليـــة والهيئـــات المنظمـــات ومـــع األطـــراف بـــين والتبـــادل التنســـيق مـــن أوســـع نطاقـــاً  ســـتتيح التـــي األفقيـــة األنشـــطة
 التقنيـة والمطبوعـات الثالثـي، والتعاون الجنوب بلدان بين التعاون ومشروعات اإلقليمية العمل حلقات مثل المعنية،

 التــي المؤسســات مــع والتعــاون الممارســات، وأفضــل القطاعــات المتعــددة والمســاعدة المعاهــدة، بصــكوك الصـلة ذات
                                                           

  .FCTC/COP4(5) القرار   ١
  .FCTC/COP4(19)و FCTC/COP4(17) القراران   ٢
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 تنفيــذ الســتدامة معلومــات قاعــدة وٕانشــاء المعاهــدة، بتنفيــذ الصــلة ذات والتبــادالت المعــارف تحليــل دعــم إمكانهــا فــي
  .االتفاقية

  
 ٩٠٨ ١٠٩ إجماليهـا بلـغ مسـتقلة تطـورات ةثالث في بمساهمات ٢٠١١ عام في أستراليا تقدمت ذلك وقبل  -١٨
 إجــراء :األطــراف مــؤتمر عمــل خطــة فــي ممولــة غيــر أنهــا رغــم اعُتمــدت التــي التاليــة األنشــطة لــدعم أمريكــي دوالر

 الناميــة البلــدان وتنفيــذ نمــوًا؛ األقــل الكومنولــث وبلــدان الهــادئ المحــيط جــزر بلــدان فــي االحتياجــات تقــدير عمليــات
 التقــارير تقــديم وترتيبــات االتفاقيــة؛ مــن ٦ بالمــادة المعنــي العامــل الفريــق وعمــل لالتفاقيــة؛ الرئيســية الجوانــب لــبعض
 العمــل خطــط إطــار فــي الميزانيــة عــن خارجــة مســاهمات االتفاقيــة أمانــة إلــى أســتراليا قــدمت كمــا .االتفاقيــة بموجــب
 دوالر ٣٠٠ ٠٠٠ إجماليهـا بلغ العالمية، الصحة لمنظمة الهادئ المحيط غرب إقليم في األطراف لمساعدة السابقة
 .لألمانة الوظيفي المالك قدرات لتعزيز أمريكي دوالر ٢٠٥ ٤٨٠ مؤخراً  وقدمت أمريكي،

  
 تتنـــــاول والتجـــــارة الصـــــحة قطـــــاعي لممثلـــــي عمـــــل حلقـــــة لتنظـــــيم أمريكـــــي دوالر ٦٦ ٥٩٥ كنـــــدا وقـــــدمت  -١٩

 مــن المســاهمات تلقــي تــم كمــا ١.بــاريس فــي ٢٠١٢ ارسمــ /آذار فــي التبــغ ومكافحــة الدوليــة التجــارة موضــوعات
 )اإلنمـائي المتحـدة األمـم برنـامج خـالل مـن ٢٠١١-٢٠١٠ فـي أمريكـي دوالر ١٦٦ ٢٥٠ إجماليه بلغ بما( ألمانيا
 خــالل مــن األمانــة أنشــطة لــدعم ،)٢٠١٢-٢٠٠٩ الفتــرة فــيدوالر أمريكــي  ٩٣٧ ٤٣٦ إجماليــه بلــغ بمــا( وهولنــدا
 ٢٨ ٢٥٠ إجماليــه بلــغ بمــا المتحــدة، الواليــات فــي منهــا والوقايــة األمــراض مكافحــة مراكــز ومــن االنتــداب، عمليــات
  .االتفاقية بموجب التقارير تقديم ترتيبات لدعم أمريكي دوالر

  
 أمريكـي دوالر ٢٠٠ ٠٠٠ االتفاقيـة تنفيـذ لـدعم المتـاح الميزانيـة عـن الخارج التمويل إجمالي بلغ ٢وعموماً   -٢٠
 ١ ٥٨٢ ٣٩١و ،٢٠٠٩-٢٠٠٨ عمـــل خطـــة فـــي أمريكـــي دوالر ٢٧٣ ٢٢٨و ،٢٠٠٧-٢٠٠٦ عمـــل خطـــة فـــي
-٢٠١٢( الحاليــة العمــل خطــة فــي أمريكــي دوالر ٤ ٧٢٠ ٠٢٦و ،٢٠١١-٢٠١٠ عمــل خطــة فــي أمريكــي دوالر

 .)٢٠١٢ سبتمبر /أيلول من اعتباراً ( )٢٠١٣
  

 فـي والسـيما األطراف، بتوقعات لوفاءا أجل من الجدد التنمية شركاء مع العمل في االتفاقية أمانة وتستمر  -٢١
 .األجــل طويلــةال االحتياجــات لتلبيــة الالزمــة المــوارد بتحديــد يتعلــق فيمــا االحتياجــات، تقــدير إلجــراء التاليــة المرحلــة

 الصـــحة ووزارات الُقطـــري، المســـتوى علـــى والوكـــاالت المانحـــة الجهـــات مـــع كثـــب عـــن العمـــل جهـــودال ههـــذ شـــملتو 
 المتحـــدة األمـــم ومنســـقي الُقطريـــة، المنظمـــة ومكاتـــب المانحـــة، الجهـــات بـــين التنســـيق هيئـــات /الوطنيـــة والتخطـــيط
   .المقيمين

 
 ٣المساعدة آليات

 
 اإلطـار األطـراف مـؤتمر اعتمـدها التي الصلة ذات والقرارات العمل وخطط اإلطارية منظمةال اتفاقية توفر  -٢٢

 تنفيـذ على األطراف مساعدة :التالية الثالث الفئات إلى اآلليات هذه تقسيم ويمكن .األطراف مساعدة آلليات الالزم
 تقــديم ترتيبــات وتعزيــز الناميــة؛ البلــدان مــن األطــراف علــى خاصــة بصــفة التركيــز مــع االتفاقيــة مــن محــددة أحكــام
 .المعنية الدولية والهيئات المنظمات مع التنسيق خالل من التنفيذ في المساعدة وتسهيل االتفاقية؛ بموجب التقارير

                                                           
 .العالمية التجارة ومنظمة االتفاقية أمانة بين التعاون بشأن FCTC/COP4(18) للقرار دعماً     ١

 خصصت والتي الحالية ودورته السابقة األطراف مؤتمر لدورات المضيفة الحكومات قدمتها التي المساهمات بدون    ٢
 .الدورات من كل الستضافة اإلضافية التكاليف لتغطية حصرياً 

 .FCTC/COP/5/19و FCTC/COP/5/16 الوثيقتين في التفاصيل ترد    ٣
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 األطراف النامية البلدان على خاصة بصفة التركيز مع االتفاقية من محددة أحكام تنفيذ على األطراف مساعدة
 
 الخاصـة المسـائل عن المعلومات وتوصيل لتجميع والدعم المشورة تقديم إلى المجال هذا في العمل يهدف  -٢٣

 وفقاً  االتفاقية لتنفيذ المتاحة بالموارد يتعلق فيما والمساعدة والمشورة والتكنولوجيات، الخبرات نقل وتعزيز بالمعاهدة،
 التـي واألنشـطة واآلليـات .٥-٢٦و )ز(و )ج(٣-٢٤و ٢-٢٢و ٥-٢٠ المـواد والسـيما الصـلة، ذات االتفاقية لمواد

 النحـو علـى األطـراف مـؤتمر اعتمـدها التـي الصـلة ذات العمل وخطط القرارات في حةموضَّ  خاللها من العمل ذنفَّ يُ 
 :أدناه المبين

  
 :مثـــل الموضـــوعات، مـــن واســـعاً  نطاقـــاً  العمـــل حلقـــات تغطـــي .البلـــدان بـــين المشـــتركة العمـــل حلقـــات  -

 التنفيــذ؛ لــدعم المتاحــة والصــكوك االتفاقيــة؛ هــذه إطــار فــي تحــدث التــي والعالميــة اإلقليميــة التطــورات
 األطــراف؛ جانــب مــن واســتخدامها تبادلهــا تعزيــز وطــرق الُقطــري المســتوى علــى الممارســات وأفضــل
 أكثر شارك وقد .التنفيذ تعزيز في الدوليين والشركاء الدولي التعاون ودور المساعدة، وآليات والموارد

 مكاتـــب مـــع بالتعـــاون ١أقـــاليم أربعـــة فـــي ٢٠١١ فـــي ُنظمـــت التـــي العمـــل حلقـــات فـــي طرفـــاً  ٧٠ مـــن
 الثنائيـة فـي هـاتنظيمل التخطـيط أو العمـل حلقـات مـن المزيـد تنظـيم تـم كما .ةعنيالم اإلقليمية المنظمة
 اإلقليميــة األحــداث فــي بالمعاهــدة الخاصــة المعلومــات األمانــة وفــرت عديــدة مناســبات وفــي .الحاليــة
 .الصلة ذات األخرى

 
 المسـاعدة لوضـع رئيسـية كـأداة االحتياجـات تقـدير عمليـات األطـراف مـؤتمر حدد .االحتياجات تقدير  -

 المعنيـة، الحكومـة مـع وبالتعـاون الطلـب علـى بنـاءً  التقـدير عمليات وُتجرى .التشغيل موضع الُقطرية
 الصيغة وضع ولدى ٢٠١٢ سبتمبر /أيلول منتصف وفي .الموارد القليلة للبلدان األولوية إعطاء مع

 وكانــت ٢طرفــاً  عشـر لخمســة بالنسـبة تمــت قـد االحتياجــات تقــدير عمليـة كانــت التقريـر، لهــذا النهائيـة
 ٣.أخرى أطراف لثمانية بالنسبة اإلعداد مرحلة في أو التنفيذ قيد

 
 فيمـا المسـاعدة تقـديم االحتياجـات تقـدير عمليـة تتـوخى .المحـددة االحتياجات لتلبية األطراف مساعدة  -

 مــدتأُ  وقــد .الحكومــة مــع بالتعــاون وضــعت التــي لألوليــات وفقــاً  المحــددة الفوريــة باالحتياجــات يتعلــق
 المعنيـــة، والُقطريـــة اإلقليميـــة المنظمـــة مكاتـــب مـــع بالتنســـيق ٤اآلن، حتـــى بالمســـاعدة أطـــراف أربعـــة
 التـي األطـراف جميـع احتياجـات تلبيـة بهـدف األخـرى، األطـراف بـبعض يتعلـق فيمـا التخطيط ويجري
 األطـراف مـع االتفاقيـة أمانة تعمل ذلك، على وفضالً  .االحتياجات تقدير عملية بعد المساعدة طلبت
 مسـاهمات ُتعـد الصـدد هـذا وفـي .األجـل الطويلـة االحتياجـات لتلبيـة المتاحة والخبرات الموارد لتحديد
 مــن المــوارد علــى للحصــول مهمــة الــدولي والبنــك اإلنمــائي المتحــدة األمــم برنــامج مثــل التنميــة شــركاء
 مـــوارد مـــن غيرهـــا أو للقطـــاع الشـــاملة والنهـــوج اإلنمائيــة للمســـاعدة المتحـــدة األمـــم عمـــل إطـــار خــالل

 .الُقطري المستوى على الصلة ذات المساعدة
  
 

                                                           
 .الهادئ المحيط غرب وٕاقليم المتوسط شرق وٕاقليم األوروبي واإلقليم آسيا شرق جنوب إقليم   ١

 غينيا وبابوا وساموا وباالو وليسوتو وقيرغيزستان واألردن وغواتيماال وغانا وغامبيا وفيجي كوك وجزر وبوتان بنغالديش   ٢
 .سليمان وجزر مولدوفا وجمهورية الجديدة

 .وسيراليون والسنغال ونيبال الموحدة ميكرونيزيا وواليات ولبنان وكولومبيا وبوتسوانا أفغانستان   ٣

 .واألردن وغواتيماال وغانا بوتان   ٤
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 المتاحـة المـوارد عـن االتفاقيـة أمانـة تحفظهـا التـي البيانـات قاعـدة ُتعـد .المتاحـة المـوارد بيانـات قاعدة  -
 وبنـــاء والتقنيـــة الماليـــة المســـاعدة المتـــاح الـــدعم ويشـــمل ١.آخـــر مهمـــاً  عنصـــراً  االتفاقيـــة لتنفيـــذ دوليـــاً 

 ألطـرافا دىلـ الوطنيـة االتصـال لمراكـز البيانات قاعدة على االطالع إمكانية توفير تم وقد .القدرات
 قاعــدة خــالل مــن المتاحــة للمعلومــات تحليــل يــردو  .األخــرى المعنيــة الحكوميــة للســلطات الطلــب وعنــد

  .٥٣ إلى ٤٦ من الفقرات في البيانات
 
 وتغطيهــا االتفاقيــة مــن ٢-٢٢ المــادة فــي موضــحة اآلليــة هــذه .توالتكنولوجيــا الخبــرات نقــل تعزيــز  -

 مثـل البلـدان، بـين مشـتركة قنـوات خـالل من العمل يتمو  .األطراف مؤتمر اعتمدها التي العمل خطط
 وتســهيل األطــراف، أعــدتها التــي التنفيــذ تقــارير عليهــا تحتــوي التــي الرئيســية اإلنجــازات وبــث تحليــل
 النقـل بتسـهيل األطراف ثنائية آليات خالل ومن اإلقليمية، العمل حلقات في الممارسات أفضل تبادل
 مــنح تســهيل مــن االتفاقيــة أمانــة بــه قامــت مــا فمثالهــا الثانيــة الحالــة أمــا .المهتمــة األطــراف بــين مــا

 التــراخيص هــذه ٢أطــراف خمســة تدورَّ  حيــث األطــراف، بــين المصــورة التحــذيرات اســتخدام تــراخيص
 المتعلـق العمـل األطـراف الثنائيـة التبـادالت تسـهيل شـمل فقـد وكـذلك .آخـر ٣طرفاً  ١٢ عليها حصلو 

 األخـــرى االتفاقيـــة أحكـــام ليشـــمل تـــدريجياً  فيـــه التوســـع يـــتم وســـوف االتفاقيـــة مـــن ١٤و ١٢ بالمـــادتين
 وهو المساعدة، من االحتياجات بتقدير مرتبط للعمل متطور مجال وهناك .وفعالة مطلوبة ُتعد حيثما

 ويـتم .االتفاقيـة مـن ٥ للمـادة وفقـاً  الوطنيـة العمـل وخطط التشريعات وتطوير استعراض في المساعدة
  .مصادر جملة في األخرى، لألطراف الناجحة التجارب باستخدام ذلك

 
  االتفاقية بموجب التقارير تقديم ترتيبات في المساعدة

 
 وجـــاءت االتفاقيـــة مـــن ٣-٢٤و ٥-٢٠و ٣-٢١ المـــواد متطلبـــات تحـــت معظمـــه فـــي المجـــال هـــذا ينـــدرج  -٢٤

 هـذا فـي المطروحـة التحـديات أن األخيـرة السـنوات اربتجـ بينـت وقـد ٤.لتعـززه الصـلة ذات األطـراف مؤتمر قرارات
 ســبيل فــي كبيــرة عقبــة تمثــل محــدودة، والتكنولوجيــة البشــرية المــوارد حيــث المــوارد شــح ظــروف فــي والســيما المجــال،
  .بالتبليغ الخاصة بااللتزامات الوفاء

 
 :يلي ما التقارير بتقديم الخاصة بالتزاماتها الوفاء في األطراف دعم وآليات أنشطة تشمل  -٢٥

 السـتخدامها اإلنترنـت شـبكة عبـر االتفاقيـة أمانـة توفرهـا التي لةفصَّ المُ  التعليمات خالل من المساعدة  -
 األطراف؛ جانب من

 مسـائل وتتنـاول اإلنترنـت شـبكة عبر معظمها في تتم التيو  الطلب عند طرف لكل المقدمة المساعدة  -
 فضـالً  ،)النحـو هـذا علـى المسـاعدة طرفـاً  ٣٠ لـىع يزيـد ما تلقى( التبليغ استمارة بملء تتعلق محددة
   سلمتها؛ التي التقارير على التقنية بالتعليقات األطراف موافاة على

                                                           
  .https://extranet.who.int/fctcresources التالي: الرابط انظر   ١
 .البوليفارية فنزويال وجمهورية ندوتايل وبيرو وموريشيوس األوروبي االتحاد   ٢

 وترينيداد وسورينام وسيشيل وساموا الروسي واالتحاد وباكستان وملديف وكازاخستان وٕاسرائيل والهند وشيلي الجزائر   ٣
 .وتوباغو

  .FCTC/COP4(16) القرار مؤخراً    ٤
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 مــع بالتعــاون وذلــك الصــلة، ذات اإلقليميــة اللقــاءات مــع بــاالقتران المهتمــة لألطــراف التــدريب تنظــيم  -
 المقدمـــة المســـاعدة غطـــت وقـــد .اإلنترنـــت شـــبكة عبـــر اإلمكـــان عنـــد أو اإلقليميـــة، المنظمـــة مكاتـــب
 وجنـوب الهـادئ المحـيط غـرب إقليمـي فـي ١طرفـاً  ٢٢ ،٢٠١٢ لعـام التبليـغ بـدورة يتعلـق فيما مؤخرًا،
ـــيم فـــي طرفـــاً  ٢٠ مـــن وأكثـــر لوجـــه، وجهـــاً  عقـــدتا إقليميتـــين عمـــل حلقتـــي خـــالل مـــن آســـيا شـــرق  إقل

 إقليم في األطراف ومعظم اإلنترنت، شبكة عبر عقدت حلقات خالل من األفريقي واإلقليم األمريكتين
 الخاصة اإلقليمية االجتماعات من كجانب ُنظمت حلقات خالل من األوروبي واإلقليم المتوسط شرق
 .المعاهدة بتنفيذ

 
  :يلي ما المجال هذا في األخرى المساعدة وآليات األنشطة تشمل  -٢٦

 لألطراف؛ ممثالً  عضواً  ٦٠ من أكثر يضم والذي االتفاقية أمانة تديره الذي اإللكتروني المنتدى  -

 ٢األطراف؛ أعدتها التي التقارير من معلومات على تحتوي التي المعاهدة تنفيذ بيانات قاعدة  -

 ٣.العالمية المرحلية التقارير ونشر األطراف لتقارير المنتظم التحليل  -
  

 وخالصة التنفيذ، تقارير استكمال في األطراف لمساعدة اإلنترنت شبكة على القائمة األداة فستكون وأخيراً   -٢٧
 التبليــغ دورة فــي الســتخدامها لألطــراف متــاحتين إضــافيتين أداتــين ٤اإلطاريــة، المنظمــة باتفاقيــة الخاصــة المؤشــرات
  .القادمة

 
 الهيئات من وغيرها الدولية الحكومية المنظمات مع التنسيق خالل من المساعدة

 
 قــرارات وجــاءت االتفاقيــة مــن ٢٥و (هـــ)٣-٢٤و )ز(٥-٢٣ المــواد تحــت معظمــه فــي المجــال هــذا ينــدرج  -٢٨

 ٥.لتعززه الصلة ذات األطراف مؤتمر
  

 .لألطـــراف المقدمـــة القطاعـــات المتعــددة المســـاعدة لتعزيـــز المعنيـــة الوكــاالت مـــع االتفاقيـــة أمانـــة وتتعــاون  -٢٩
 المســاعدة خــالل مــن األطــراف إلــى القطاعــات المتعــددة التقنيــة المســاعدة تقــديم فــي شــاملةال اآلليــات إحــدى وتتمثــل

 .التبــغ بمكافحــة المعنيــة المخصصــة الوكــاالت بــين المشــتركة المتحــدة األمــم عمــل فرقــة تقــدمها التــي المتخصصــة
 ٢٠١٢ فبرايــر /شــباط فــي العمــل لفرقــة الخــاص االجتمــاع تنظــيم تســهيل فــي المنظمــة أمانــة مــع األمانــة وشــاركت
 يتعلــــق فيمــــا الــــدور بهــــذا االضــــطالع فــــي األمانــــة تســــتمر وســــوف اإلطاريــــة، المنظمــــة اتفاقيــــة علــــى ركــــز والــــذي

 االقتصــــادي المجلــــس وقــــرارات المتحــــدة لألمــــم العــــام األمــــين تقريــــر أعــــاد فقــــد وكــــذلك .المســــتقبلية باالجتماعــــات

                                                           
 وماليزيا الشعبية الديمقراطية الو وجمهورية وكيريباتي وفيجي كوك وجزر والصين وكمبوديا السالم دار وبروني أستراليا   ١

 وفانواتو وتوفالو وتونغا سليمان وجزر وسنغافورة وساموا كوريا وجمهورية والفلبين وباالو يو و وني ونيوزيلندا وناورو ومنغوليا
 .نام وفييت

  .http://www.who.int/fctc/reporting/implement_database/en/index.html التالي: الرابط انظر   ٢
 المرحلية التقارير جميع .FCTC/COP/5/5 الوثيقة بوصفها ٢٠١٢ لعام المرحلي للتقرير الرئيسية النتائج صدرت   ٣

 .http://www.who.int/fctc/reporting/summary_analysis/en/index.html التالي: الرابط على متاحة العالمية

  .FCTC/COP/5/14 الوثيقة في ١٦-١٣ الفقرات انظر   ٤
 .FCTC/COP4(19)و FCTC/COP4(18)و FCTC/COP4(17)و FCTC/COP4(6) القرارات مؤخراً    ٥
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 المســاعدة الوكـاالت بــين المشـتركة الهيئــة هـذه تقـديم إمكانيــة علـى التأكيــد ١الصـلة ذات المتحــدة لألمـم واالجتمـاعي
 حلقــات فـي ٢الوكـاالت بعـض بمشــاركة بالفعـل العمليـة بـدأت وقـد .األطــراف إلـى والمتخصصـة القطاعـات المتعـددة
 .التنفيـــذي العمـــل لـــدعم التقنيـــة المطبوعـــات وٕاعـــداد ،االحتياجـــات تقـــدير بعثـــات تنفيـــذو  والعالميـــة، اإلقليميـــة العمـــل
 ضـيق مـن تعـاني التـي تلـك والسـيما األطـراف، لـدى التبليغ قدرات لتعزيز األنشطة إجراء ُيتوخى ذلك، على وفضالً 
 العمـل خطتـي إطـار فـي الترتيبـات هـذه مـن المزيـد إجـراء وضـع سـيتم مـا وغالبـاً  .المعرفيـة الشـبكات ولدعم الموارد،
  .والقادمة الحالية

  
 التنميـة، وشـركاء الدوليـة الحكوميـة المنظمـات مـع التنسـيق عـن تنشـأ التي المهمة الفوائد من المزيد وهناك  -٣٠
 تنفيـذ واتسـاق ومواءمـة اإلنمائيـة؛ للمسـاعدة المتحدة األمم عمل إطار في اإلطارية المنظمة اتفاقية إدماج :وهي أال

 عمليــات فــي شــاركت التــي األطــراف معظــم حصــل وقــد .الوطنيــة واإلنمائيــة الصــحية الخطــط مــن كجانــب المعاهــدة
 جريســتُ  التــي األطــراف لمســاعدة مماثلــة خطــط وهنــاك المســائل، هــذه فــي المســاعدة المشــتركة االحتياجــات تقــدير

 عــدد اتخــذ التنفيــذ، لتقــارير ووفقــاً  وعمومــاً  .المهتمــة األطــراف مــن وغيرهــا المســتقبل فــي االحتياجــات تقــدير عمليــات
 اإلنمائيـة أو /و الصـحية خططهـا إلـى اإلطاريـة المنظمـة اتفاقيـة تنفيـذ ضـم سـبيل فـي خطـوات األطـراف مـن متزايد

 .الوطنية
  

 وتهـــدف .الثالثـــي والتعـــاون الجنـــوب بلـــدان بـــين التعـــاون اآلليـــة هـــذه تغطيهـــا التـــي األخـــرى المجـــاالت مـــن  -٣١
 خـالل مـن محـددة لتحـديات بالتصـدي يتعلـق فيمـا والمعـارف الممارسـات أفضـل تبادل إلى المجال هذا في األنشطة
 العمــل تصــف التــي FCTC/COP/5/17 الوثيقــة فــي التفاصــيل مــن المزيــد ويــرد .بينهــا وفيمــا األقــاليم داخــل التعــاون
 تقابــل التعــاون لهــذا مجــاالت ســتة الخصــوص وجــه علــى الوثيقــة وتقتــرح .الصــدد هــذا فــي المقتــرح والعمــل الحــالي

 .نطاقاً  واألوسع اإلقليمية السياقات في الناشئة والتحديات االحتياجات
  

 بــين والمعــارف المعلومــات تبــادل ســيدعم والمؤسســات المعرفيــة الشــبكات مــع المخطــط التعــاون فــإن وأخيــراً   -٣٢
 لتغطيـــــة والعالميـــــة اإلقليميـــــة المطبوعـــــات وبـــــث وضـــــع خـــــالل مـــــن الممارســـــات أفضـــــل تبـــــادل ويعـــــزز األطـــــراف

  .٢١و ١٥و ١٣و ١١و ٥ المواد تحت تندرج التي تلك ذلك في بما لالتفاقية، المتخصصة الموضوعات
 

 المساعدة آليات أداء استعراض
  

 القـــرارات ويتخـــذ بانتظـــام االتفاقيـــة تنفيـــذ اســـتعراض علـــى األطـــراف مـــؤتمر ســـيواظب ٥-٢٣ للمـــادة وفقـــاً   -٣٣
 المســـاعدة آلليـــات المنـــتظم لالســـتعراض أساســـاً  ٢٢ إلـــى ٢٠ المـــواد تـــوفر وكـــذلك، .اتنفيـــذه فعاليـــة لتعزيـــز الالزمـــة
 مـؤتمر اعتمـدها التـي العمـل خطـط فـي مدرجـة المـواد هـذه عليهـا تـنص التـي األنشـطة إن حيـث لألطـراف، المتاحة
 دورة كــل إلــى الســنوات ثنائيــة والميزانيــات العمــل خطــط تنفيــذ بشــأن األداء تقــارير االتفاقيــة أمانــة وتقــدم .األطــراف
 اســتعرض وقــد .الصــلة ذات األطــراف مــؤتمر وقــرارات (د)٣-٢٤ للمــادة وفقــاً  األطــراف، مــؤتمر دورات مــن عاديــة
 والرابعـــة والثالثـــة الثانيـــة اتالـــدور  إلـــى ُرفعـــت مبدئيـــة أداء تقـــارير وثالثـــة تقـــارير ثالثـــة اآلن حتـــى األطـــراف مـــؤتمر

 المجموعـة ُرفعـت وقـد .التاليـة والميزانيـات العمـل خطـط فـي المـؤتمر قـدمها التـي اإلرشادات مراعاة وتمت للمؤتمر،
  ٣.األطراف مؤتمر من الحالية الدورة إلى التقارير من الرابعة

                                                           
  .بالترتيب E/2012/L.18والقرار E/2012/70 الوثيقة   ١
 اإلنمائي، المتحدة األمم وبرنامج والتنمية، للتجارة المتحدة األمم ومؤتمر والزراعة، األغذية منظمة التحديد وجه على   ٢

 .العالمية التجارة ومنظمة الدولي، والبنك للمرأة، المتحدة األمم وهيئة واليونسكو،

 .FCTC/COP/5/20و FCTC/COP/5/19 الوثيقتان   ٣



FCTC/COP/5/15      

10 

 األخرى والكيانات اآلخرين المصلحة أصحاب مساهمات
 
 والمنظمـات التبـغ مـن رللتحـرُّ  العالميـة الصـحة منظمـة مبـادرة قدمتها التي المعلومات ىإل الفرع هذا يستند  -٣٤

 لطلـب استجابةً  األطراف، مؤتمر لدى مراقب بصفة تتمتع التي الدولية الحكومية غير والمنظمات الدولية الحكومية
 التـــي المنظمـــات قـــدمتها التـــي المعلومـــات المفصـــل التحليـــل تنـــاول وكـــذلك .التقريـــر هـــذا ألغـــراض االتفاقيـــة أمانـــة

  .المتاحة الموارد بيانات قاعدة في ساهمت
 

  التبغ من رللتحرُّ  العالمية الصحة منظمة مبادرة قدمتها التي المعلومات
 
 الخطـــة إلـــى االتفاقيـــة لتنفيـــذ التبـــغ مـــن رللتحـــرُّ  العالميـــة الصـــحة منظمـــة مبـــادرة مـــن المقـــدم الـــدعم يســـتند  -٣٥

 البرمجيــة الميزانيــة إطــار فــي إنفاقــه تــم مــا إجمــالي وبلــغ ٢٠١٣.١-٢٠٠٨ للمنظمــة األجــل المتوســطة االســتراتيجية
ر لمبادرة العالمية شبكةلل ٢٠١١-٢٠١٠  المسـاهمات ذلـك فـي بمـا( أمريكـي دوالر ٣٩ ٨٥٤ ٤٣٧ التبغ من التحرُّ
ـــــدول الُمقـــــدَّرة ـــــة المســـــاهمات ؛أمريكـــــي دوالر ٩ ٧٧٠ ٩٢٨ :المنظمـــــة أعضـــــاء لل  دوالر ٣٠ ٠٨٣ ٥٠٩ :الطوعي
 ٣غيـتس؛ وميلينـدا بيـل ومؤسسـة الخيريـة بلـومبرغ مؤسسـة مـن الطوعيـة المسـاهمات هـذه معظم وجاءت ٢.)أمريكي
ـــم كمـــا ـــة مســـاهمات تلقـــي ت ـــة خـــالل طوعي ـــغ ٢٠١١-٢٠١٠ الثنائي  مـــن أمريكـــي دوالر ٢ ٣٧٨ ١٦٦ إجماليهـــا بل

 دوالر ١٠٦ ٤١٣( وهولنــــدا ،)أمريكــــي دوالر ٥٥٠ ٠٠٠( واليابــــان ،)أمريكــــي دوالر ١٨٦ ٢٠٧( كنــــدا حكومــــات
 فـــي طوعيـــة مســـاهمات تلقـــي تـــم وكـــذلك .)أمريكـــي دوالر ١ ٥٣٥ ٥٤٦( األمريكيـــة المتحـــدة والواليـــات )،أمريكـــي
 ٩٦ ١١٧( وكنـــدا ،)أمريكـــي دوالر ٢٠٣ ٠٠٠( أســـتراليا مـــن أمريكـــي، دوالر ٢ ٢١٩ ٢١٧ إجماليهـــا بلـــغ ٢٠١٢
 المتحــــدة والواليــــات ،)أمريكــــي دوالر ٧٥٠ ٠٠٠( والنــــرويج ،)أمريكــــي دوالر ٩٢ ٠٠٠( واليابــــان ،)أمريكــــي دوالر

 .)أمريكي دوالر ١ ٠٧٨ ١٠٠( األمريكية
  

 تمثلــت ،٢٠١٣-٢٠٠٨ األجــل المتوســطة االســتراتيجية الخطــة إطــار فــي المقدمــة بالمســاعدة يتعلــق وفيمــا  -٣٦
 :يلي فيما ٢٠١٢و ٢٠١١ عامي خالل تغطيتها تمت التي الرئيسية المجاالت

 ٤بلدًا؛ ٢٧ إلى اللوائح أو التشريعات بوضع يتعلق فيما الدعم تقديم 

 ٥بلدان؛ ستة في التبغ مكافحة على القدرة تقييم إجراء 

 وٕاقلـيم آسـيا شـرق جنـوب إقلـيم من كل في مشاورتين إجراء تم :بالتجارة المتعلقة التبغ مكافحة جوانب 
 وبـاء مواجهـة" عنـوان تحـت تقنـي مـورد ونشـر منهمـا؛ كـل فـي األعضـاء للـدول الهادئ المحيط غرب
 ؛"واالستثمار التجارة لتحرير جديد عصر في التبغ

                                                           
  .http://apps.who.int/gb/e/e_amtsp3.html التالي: الرابط انظر   ١
 .أنشطة كتكاليف أمريكي دوالر ١٧ ٢٩٧ ٧٢٥ ومبلغ موظفين كتكاليف أمريكي دوالر ٢٢ ٥٥٦ ٧١٢ مبلغ ُأنفق   ٢

 التبغ تعاطي من للحد العالمية بلومبرغ مبادرة إطار في المنح برامج عن المعلومات من المزيد على االطالع يمكن   ٣
 والرابط www.tobaccocontrolgrants.org الرابط على التبغ مكافحة لبرامج غيتس وميليندا بيل مؤسسة قدمته الذي والدعم

www.gatesfoundation.org/topics/Pages/tobacco.aspx بالترتيب. 

 وغانا وٕاستونيا ٕاكوادورو  ودومينيكا والبرازيلفاصو  وبوركينا وبوتسوانا القوميات المتعددة بوليفيا ودولة وبربودا أنتيغوا   ٤
 وسانت ورواندا الروسي واالتحاد وبيرو وباراغواي ونيكاراغوا والمكسيك وموريتانيا ولبنان نيايوك وكازاخستان وهنغاريا وغيانا
 بلدان ١٠ إلى االفتراضية التقنية المشورة قدمت المتحدة. العربية واإلمارات وأوغندا وتركمانستان وتركيا وسيراليون لوسيا

 .وسورينام ونيجيريا ومدغشقر وهندوراس وغواتيماال وكوستاريكا وشيلي والكاميرون وبليز األرجنتين وهي: إضافية،

 .نام وفييت وأوغندا أفريقيا وجنوب والفلبين وموريتانيا نيايك   ٥
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 أكثـر غطـت األقـاليم مختلف في تدريبية دورات وعقد عمل؛ حلقات ست تنظيم تم - الضرائب فرض 
 الـــُنظم باســـتعراض يتعلـــق فيمـــا ١بلـــداً  عشـــر الثنـــي المباشـــرة التقنيـــة المســـاعدة وتقـــديم بلـــدًا؛ ٤٥ مـــن

 ذاته؛ الوقت في اإليرادات زيادة مع االستهالك من فعال نحو على للحد وتحسينها الضريبية واإلدارة

 النـاجم المرض لعبء العالمية التقديرات نشر - التبغ دخان من العمل وأماكن العامة األماكن تحرير 
 دخــان مــن الخاليــة البيئــات عــن تدريبيــة ومــواد المباشــر غيــر الــدخان إلــى المــدخنين غيــر تعــرض عــن

 ٢بلدًا؛ ١٥ إلى المباشرة التقنية المساعدة وتقديم التبغ؛

 التبـغ فـي السـامة العناصـر( موضـوعين عـن تقنـي تقريـر نشـر - عنهـا والكشـف التبـغ منتجات تنظيم 
 كمـا ؛)التبـغ منتجـات علـى االعتمـاد احتمـال مـن للحـد تنظيمـي إطار وضع وأساس السجائر، ودخان
ر مبادرة تقوم  بوضع العالمية، الصحة لمنظمة التابعة التبغ مختبرات شبكة خالل من التبغ من التحرُّ

 المسـاعدة وتقـديم الصـلة؛ ذي األطراف مؤتمر لقرار وفقاً  منها والتحقق عناصر سبعة اختبار أساليب
 ٣البلدان؛ من الثنين المباشرة التقنية

 وتقـديم المصـورة؛ الصـحية التحذيرات الستخدام التدريبية المواد إعداد - المصورة الصحية التحذيرات 
 ٤بلدًا؛ عشر ألربعة المباشرة التقنية المساعدة

 ٥بلدان؛ ثمانية إلى المباشرة التقنية المساعدة تقديم - الجمهور توعية وبرامج واالتصال التثقيف 

 عنــوان تحــت تقنــي مــورد نشــر - ورعايتــه لــه والتــرويج التبــغ عــن اإلعــالن علــى شــامل حظــر فــرض 
 لــدول إقليميــة دون عمــل حلقــة وتنظــيم ؛"العمليــة الجهــود إلــى األدلــة مــن :التــدخين مــن خاليــة أفــالم"

 ٦بلدان؛ سبعة إلى المباشرة التقنية المساعدة وتقديم مصر؛ في الخليجي التعاون مجلس

 اإلقـالع لخطـوط المجانيـة الخـدمات إنشاء" عنوان تحت تقني مورد نشر - التبغ تعاطي عن اإلقالع 
 لتــدريب عمــل حلقــات ثــالث وتنظــيم ٧بلــدًا؛ ١١ إلــى المباشــرة المســاعدة وتقــديم ا"وتحســينه التبــغ عــن

 مــن المزيــد وتقــديم وموريشــيوس، والكــاميرون بربــادوس فــي التبــغ علــى االعتمــاد عــالج علــى المــدربين
 ٨.بلدان سبعة في الصحية الرعاية لمديري التدريب

 ر مبـادرة ســاعدت - الترصـد  أعضــاء الــدول فـي بالترصــد المتعلقـة البيانــات جمـع فــي التبــغ مـن التحــرُّ
 لطلبــة العــالمي والمســح الشــباب، بــين للتبــغ العــالمي المســح مثــل( متنوعــة مســوح خــالل مــن المنظمــة
 بــــين للتبــــغ العــــالمي والمســــح المــــدارس، فــــي بالعــــاملين الخــــاص العــــالمي والمســــح الصــــحية، المهــــن

                                                           
 .وزامبيا نام وفييت وأوكرانيا وأوغندا ندوتايل والسنغال الروسي واالتحاد والفلبين وٕاندونيسيا والهند ومصر بنغالديش   ١

 وغنداأو  وسورينام سبانياأو  والفلبين وبولندا والهند وهنغاريا وغامبيا ومصر والصين والبرازيلفاصو  وبوركينا بلغاريا   ٢
 .نام وفييت وأوكرانيا

 .اوبنم البرازيل   ٣

 وتركيا الروسي واالتحاد وبولندا والفلبين وباكستان والمكسيك ومدغشقر وكازاخستان واألردن والهند وهنغاريا مصر   ٤
 .نام وفييت وأوكرانيا

 .وأوكرانيا ندوتايل مولدوفا وجمهورية والهند وغانا ومصر والصين ألبانيا   ٥

 .نام وفييت وأوكرانيا وتركيا ندوتايل الروسي واالتحاد والفلبين الهند   ٦

 أفريقيــا وجنـوب والفلبـين وموريشــيوس واألردن وٕاسـرائيل اإلسـالمية إيــران وجمهوريـة والهنـد والصــين والكـاميرون األرجنتـين   ٧
 .وأوكرانيا

 .وتوباغو وترينيداد والفلبين وماليزيا واألردن والعراق ومصر كمبوديا   ٨
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 منظمـة تقريـر" عنـوان تحـت تقنـي تقريـر شـرونُ  ١بلـدان؛ ١٠٦ فـي المسـوح هذه أجريت وقد ؛)البالغين
 ؛"التبغ عن الناجمة الوفيات :العالمي العالمية الصحة

 الصـحراء جنـوب الواقعـة البلـدان جميـع لـدعم بأوغنـدا كمباال في أفريقيا في التبغ مكافحة مركز إنشاء 
 الــدعم الحــالي الوقــت فــي المركــز ويقــدم اإلطاريــة؛ المنظمــة اتفاقيــة تنفيــذ فــي التقــدم إلحــراز الكبــرى
 وأنغوال؛ وموريتانيا أفريقيا وجنوب وكينيا ألوغندا

 كـأداة اإلطاريـة المنظمـة باتفاقية الوعي إلذكاء ٢٠١١ في التدخين عن لالمتناع العالمي اليوم تنظيم 
 ؛٣-٥ بالمادة الوعي إلذكاء ٢٠١٢ وفي الحياة، إلنقاذ

 التـي العاملـة األفرقـة عمـل فـي والمشـاركة الـوطني الصعيد على ٣-٥ المادة لتطبيق تقني مورد نشر 
 .١٨و ١٧و ١٠و ٩و ٦ بالمواد والمعنية األطراف مؤتمر أسسها

  
 المساعدة آليات أداء استعراض

 
ر مبـادرة عمل تقييم العالمية الصحة لمنظمة الرئاسية األجهزة تتولى األداء، آليات بتقييم يتعلق فيما  -٣٧  التحـرُّ
 ٢:التالية ٢٠١٣-٢٠٠٨ األجل المتوسطة االستراتيجية الخطة مؤشرات إلى استناداً  التبغ من

 النتشــار اإلجمــالي المعــدل فــي ٪١٠ بنســبة انخفــاض حــدوث عــن تبّلــغ التــي األعضــاء الــدول نســبة 
 التبغ؛ تعاطي

 البالغين، بين التبغ تعاطي انتشار معدالت عن للمقارنة قابلة بيانات لديها التي األعضاء الدول عدد 
 للتبـغ العـالمي المسـح مثـل الوطني، الصعيد على لةمثَّ المُ  السكانية العينات مسوح خالل من والمتاحة

 الترصد؛ في المنظمة تتبعه الذي التدريجي النهج أو البالغين بين

 وأمــاكن والعامــة المغلقــة األمــاكن فــي التــدخين علــى شــامالً  حظــراً  فرضــت التــي األعضــاء الــدول عــدد 
 العمل؛

 ورعايته؛ له والترويج التبغ عن اإلعالن حظرت التي األعضاء الدول عدد 

 ضــمن تنــدرج التبــغ تعــاطي عــن اإلقــالع علــى للمســاعدة خــدمات لــديها التــي األعضــاء الــدول عــدد 
 .األولية الصحية الرعاية

  
  المراقب بصفة تتمتع التي المنظمات مساهمات

  
 التــي الحكوميــة غيــر والمنظمــات الدوليــة الحكوميــة المنظمــات إلــى االتفاقيــة أمانــة طلبــت أعــاله أشــرنا كمــا  -٣٨

 وقـد .االتفاقيـة لتنفيـذ صـةخصَّ المُ  والمسـاعدة المـوارد عن المعلومات تقديم األطراف مؤتمر لدى مراقب بصفة تتمتع
  .حكومية غير منظمات خمس ومن الهادئ المحيط جماعة أمانة من المكتوبة المساهمات تلقي تم
 

                                                           
 شــرق وٕاقلــيم األوروبــي واإلقلــيم آســيا شــرق جنــوب وٕاقلــيم األفريقــي اإلقلــيم فــي بلــداً  ١٧و ١٨و ٣١و ١٠و ١٣ بالترتيــب   ١

 .األمريكتين إقليم في بلداً  ١٧و الهادئ، المحيط غرب وٕاقليم المتوسط

انظـر الـرابط ( ٢٠١٣-٢٠٠٨ يمكن االطالع على التقييم المبدئي لمنتصف المدة للخطة االستراتيجية المتوسـطة األجـل   ٢
 ٢٠١١-٢٠١٠وعلــــــى تقيــــــيم للميزانيــــــة البرمجيــــــة )  http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA64/A64_6-en.pdf: التــــــالي

 )http://www.who.int/about/resources_planning/performance_assessment-report_2010_2011.pdf: انظر الرابط التالي(
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 ٢٢٥ ٠٠٠ بــين تتــراوح التــي المــنح الهــادئ المحــيط جماعــة أمانــة قــدمت .الهــادئ المحــيط جماعــة أمانــة  -٣٩
 أســتراليا مــن التمويــل علــى تحصــل التــي الهــادئ المحــيط جــزر بلــدان مــن بلــداً  ٢١ ىإلــ أســترالي دوالر ٥٠٠ ٠٠٠و

 المـــنح نســـبة تحديـــد يصـــعب ولكـــن .ومكافحتهـــا الســـارية غيـــر األمـــراض مـــن الوقايـــة برنـــامج إطـــار فـــي ونيوزيلنـــدا
 دوالر مليـون األمانـة قـدمت ذلك على وفضالً  .الخصوص وجه على اإلطارية المنظمة اتفاقية تنفيذ في المستخدمة
 مــؤخراً  األمانــة وتلقــت .الهــادئ المحــيط إقلــيم فــي التبــغ مكافحــة إلــى موجــه بعضــها صــغيرة مــنح شــكل فــي أســترالي
 قدمت وكذلك .الهادئ المحيط جزر بلدان من ثالثة في الصناعة دوائر تدخالت لمجابهة بلومبرغ مبادرة من منحة
 .واإلنفاذ والسياسات والتشريعات وتنفيذها بالتبغ الخاصة الوطنية بالخطط يتعلق فيما المساعدة األمانة

  
 خـــالل ومـــن مباشـــرةً  االتفاقيـــة لتنفيـــذ الـــدعم اإلطاريـــة االتفاقيـــة تحـــالف يقـــدم .اإلطاريـــة االتفاقيـــة تحـــالف  -٤٠

 اإلعالمـي والعمـل ،القـدرات وبنـاء ،السياسـات وتحليـل ،التقنيـة المسـاعدة األنشـطة وتشـمل .المنظمـات مـن أعضائه
 عـــن باســـتمرار ويبحـــث التبـــغ لمكافحـــة الـــالزم والـــدولي الـــوطني التمويـــل كفايـــة لعـــدم التحـــالف ويأســـف .والحمـــالت
 تقــدير عمليــات التحــالف ويــدعم .اإلطاريــة المنظمــة اتفاقيــة لــدعم الحكوميــة وغيــر الحكوميــة الجهــات مــن المــانحين
 آليـــات ألداء اســـتعراض وٕاجـــراء اإلطاريـــة، المنظمـــة اتفاقيـــة تـــدابير جميـــع لتنفيـــذ الُقطـــري المســـتوى علـــى التكـــاليف
 .االتفاقية تنفيذ في المستدام االستثمار لحفز إضافية أداة وٕاعداد االتفاقية، إطار في المساعدة

  
ــدولي المجلــس  -٤١  بفــرض منهــا التزامــاً  ١٤و ١٢ المــادتين تنفيــذ المنظمــة تــدعم .والممرضــات للممرضــين ال

 مــن غيــره مــع بالتعــاون والممرضــات للممرضــين الــدولي المجلــس وضــع وقــد .التبــغ اســتخدام علــى الكامــل الحظــر
 ١٣٠ ٠٠٠ نحـو العـام اإلنفـاق بلـغ ٢٠١٢-٢٠١٠ وفـي .الصـحيين للمهنيـين التبـغ لمكافحـة قواعـد مدونة الشركاء
 .التبغ مكافحة برامج لدعم سويسري فرنك

  
 االتفاقيـة تحـالف للتبـغ المناهضات للنساء الدولية الشبكة تدعم .للتبغ المناهضات للنساء الدولية الشبكة  -٤٢

 بـــين الفـــروق يراعـــي الـــذي التمويـــل بشـــأن االقتراحـــات وقـــدمت ،وتوفيرهـــا المعلومـــات علـــى الحصـــول فـــي اإلطاريـــة
 ١.التبغ بمكافحة يتعلق فيما الجنسين

  
 االتفاقيــة ألحكــام ودعمــه اهتمامـه عــن المعلومــات للصـيدلة الــدولي االتحــاد قـدم .للصــيدلة الــدولي االتحــاد  -٤٣

 فـي الصـيادلة دور بشـأن السياسـات وضـع االتحاد ويدعم .)١٤و ١٢ ناالمادت( التبغ تعاطي عن باإلقالع المتعلقة
 عــن اإلقــالع مجــال فــي الممارســات أفضــل تبــادل طريــق عــن الوطنيــة الصــيادلة جمعيــات ويســاعد التبــغ، مكافحــة
 .الصلة ذات الصحة تعزيز وأنشطة التبغ تعاطي

  
 التـي المـوارد عن المحددة المعلومات االتحاد قدم .)االتحاد( الرئة وأمراض السل لمكافحة الدولي االتحاد  -٤٤

 ويعمـل .الـدخل والمتوسـطة المنخفضـة البلـدان فـي التبـغ تعـاطي مـن للحـد العالمية بلومبرغ مبادرة خالل من أتيحت
 اتفاقيـة تنفيـذ لـدعم القـدرات وبنـاء المتكاملـة للمـنح برنـامج خـالل مـن بلـداً  ٤٠ لىع يزيد فيما الحكومات مع االتحاد
 العــالمي الصــعيد علــى التبــغ مكافحــة جهــود حققتهــا التــي الكبــرى المكاســب بــأن االتحــاد وُيقــر .اإلطاريــة المنظمــة
 التبـغ مكافحـة دعم أن االتحاد يعتقد ذلك ومع .العمومية الصحة إطار في التبغ مكافحة تمويل لزيادة نتيجة جاءت
 واالتحـاد .فعـال نحـو علـى اإلطاريـة المنظمـة اتفاقيـة أحكـام جميـع لتنفيـذ يكفـي ال المتعـددة التخصصـات جانب من
 .أنشطته بتقييم خاص إطار لديه

 
  

                                                           
 .والتوصيات ستنتاجاتاال يتناول الذي الفرع في االقتراحات هذه ترد   ١
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 المساعدة آليات أداء استعراض
  

 الخاصـــة مؤشـــراتهما لـــديهما واالتحـــاد الهـــادئ المحـــيط جماعـــة أمانـــة أن إلـــى المقدمـــة المعلومـــات تشـــير  -٤٥
 بنـاء شـبكة واتسـاع لتعقيـد نظـراً  الخاصـة مؤشـراته وضـع قد االتحاد أن حين وفي .المساعدة آليات أداء الستعراض
 الحاجــة وأيــد اإلطاريــة المنظمــة التفاقيــة المســاعدة آلليــات مناســبة بــدائل يعتبرهــا ال فهــو لديــه، المــنح وٕادارة القــدرات

 للمــنح كمتلقــي أنهــا إلــى الهــادئ المحــيط جماعــة أمانــة اشــارت فقــد وكــذلك .لالتفاقيــة والشــامل الفعــال التنفيــذ إلــى
  .اإلطارية المنظمة باتفاقية ذلك من يتعلق ما مقدار تحديد يمكن ال ولكن استعراض، آلية بإجراء تقوم ال
 

 أمانـة تحفظهـا التـي المتاحـة المـوارد بيانـات قاعـدة فـي سـاهمت التي المنظمات قدمتها التي المعلومات
 االتفاقية

 
 باســـم يلـــي فيمـــا إليهـــا ويشـــار( األخـــرى والهيئـــات والوكـــاالت للمنظمـــات المعلومـــات البيانـــات قاعـــدة تقـــدم  -٤٦

 بهـذا اسـتبياناً  األمانـة أرسـلت وقـد .للمسـاهمة وخطـط إمكانـات لـديها أو االتفاقيـة تنفيذ في ساهمت التي )المنظمات
 أعـدتها التـي التنفيـذ تقـارير فـي أشـارت التـي بـاألطراف االتصـال جـرى كمـا .منظمـة ٢٠٠ لـىع يزيـد مـا إلى الشأن
  .انتقالية بمرحلة اقتصاداتها تمر التي واألطراف النامية البلدان من األطراف إلى المساعدة تقدم أنها إلى
  

 وقــد .االســتبيان خــالل مــن المعلومــات قــدمت قــد منظمــة ٨٠ كانــت ،٢٠١٢ ســبتمبر /أيلــول مــن واعتبــاراً   -٤٧
 وهيئـة ووكالـة وزارة ٢٣ ذلـك فـي بمـا اإلنترنـت، شـبكة علـى المتاحـة المـوارد بيانـات قاعـدة إلـى بينهـا من ٥٢ انضم

 ٤.واحـدة دوليـة ماليـة ومؤسسـة ٣حكوميـة، غيـر منظمـة ٢٥و ٢دولية، حكومية وهيئات منظمات وثالث ١حكومية،
 شـبكة علـى المتاحـة البيانات قاعدة في المشاركة في رغبتها بعد تؤكد فلم ٥الباقية والعشرون الثمانية المنظمات أما

 مثـل معـايير، عـدة خـالل مـن المعلومـات عـن والبحـث البيانـات قاعـدة إلـى الـدخول األطـراف إمكـان وفـي .اإلنترنت
 بطلــــب للمتقــــدمين االســــتحقاق ومعــــايير المقدمــــة، المســــاعدة وخصــــائص للمســــاعدة، المقدمــــة المنظمــــة خصــــائص
 .البيانات قاعدة على االطالع لألطراف التابعة الُمعيَّنة والسلطات الوطنية االتصال لمراكز ويتاح .المساعدة

                                                           
 وهولندا وموريشيوس ولبنان وأيرلندا والهند وفرنسا وفنلندا والدانمرك وكندا وكمبوديا وبلغاريا والبحرين أستراليا :من   ١

 .المتحدة والواليات المتحدة والمملكة ندوتايل سبانياأو  وصربيا وقطر والبرتغال وباراغواي وبنما ونيوزيلندا

 اإلسالمية، للدول والتدريب واالجتماعية واالقتصادية اإلحصائية األبحاث ومركز الهادئ، المحيط جماعة أمانة   ٢
  .للبيئة المتحدة األمم وبرنامج

 الدولية والمنظمة الصيني، الطبي والمجلس التبغ، من األطفال تحرير وحملة أفريقيا، في اإلقليمية التبغ مكافحة مبادة   ٣
 بكندا، هلثبريدج مؤسسة اإلطارية، االتفاقية وتحالف والتبغ، التدخين من للوقاية األوروبية والشبكة الشركات، لمساءلة
 الدولية والرابطة الطب، طالب لرابطات الدولي واالتحاد والممرضات، للممرضين الدولي والمجلس للنساء، الدولي والتحالف
 لطلبة الدولي واالتحاد للصيدلة، الدولي واالتحاد التبغ، لمناهضة الحكومي غير الدولي والتحالف الجلد، طب لجمعيات
 الحكومي غير الياباني المجلس للسرطان، الوطني الياباني والمركز الرئة، وأمراض الُسل لمكافحة الدولي واالتحاد الصيدلة،
 النرويجية الجمعية ،)للتبغ العالمية المكافحة معهد( العمومية للصحة بلومبرغ هوبكينز جونز كلية الصحة، أو بالتبغ المعني
 الدولي، الصعيد على السرطان مكافحة أجل من واالتحاد آسيا، شرق جنوب في التبغ مكافحة تحالف السرطان، لمكافحة
 العالمية والصناعة الرئة، أمراض لمكافحة العالمية والمؤسسة للقلب، العالمي واالتحاد اليدوية، للمعالجة العالمي واالتحاد
 .الذاتي للتطبيب

 .اآلسيوي التنمية مصرف   ٤

 االقتصـــادي للتكامـــل واحـــدة ومنظمـــة دوليـــة، حكوميـــة وهيئـــات منظمـــات وخمـــس حكوميـــة، وكـــاالت عشـــر ذلـــك فـــي بمـــا   ٥
 حكومية. غير منظمة ١٢و اإلقليمي،
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 .البيانــات قاعــدة إلــى وضــمها المعلومــات لتــوفير المعنيــة المنظمــات مــع المتابعــة االتفاقيــة أمانــة تواصــل  -٤٨
 حتــى المعلومــات قــدمت التــي جميعهــا الثمــانين المنظمــات مــن الــواردة المعلومــات إلــى أدنــاه الــوارد التحليــل ويســتند
 .تاريخه

  
 التبـغ مكافحـة برامج لدعم تخطط أو دعمت أنها إلى المنظمات ربع أشار المشاركة، بمستوى يتعلق وفيما  -٤٩

 .كليهمــا تقريبــاً  نصــفها ويــدعم نطاقــًا، أوســع بــرامج مــن كجانــب التبــغ مكافحــة تــدابير تقريبــاً  الســدس ويــدعم الشــاملة،
 رغـم المسـتقبل، في المساعدة هذه مثل لتقديم استعداده عن المنظمات هذه من ٪١٥ نحو أعرب نفسه، الوقت وفي
 .التبغ مكافحة أنشطة في الحاضر الوقت في مشاركة غير أنها
  

 منظمـة ٣٥و التقنيـة، المسـاعدة تقـدم أنهـا إلـى منظمـة ٥٤ أشـارت المقدمة، المساعدة بطبيعة يتعلق وفيما  -٥٠
 الســنوية بالميزانيــة يتعلــق فيمــاو  .المســاعدة مــن أخــرى أشــكاالً  تقــدم أنهــا إلــى منظمــة ١٧و التمويــل، تــوفر أنهــا إلــى

 الميزانيــة تتــراوح منظمــات ســت وفــي منظمــة، ٤٢ حالــة فــي أمريكــي دوالر مليــون عــن الميزانيــة تقــل التبــغ، لمكافحــة
 أمريكـي دوالر ماليـين خمسة من أكثر منظمات ثمان صخصِّ تُ  حين في أمريكي، دوالر ماليين وخمسة مليون بين

 .التبغ لمكافحة سنوياً 
  

 صــــرحت االســــتحقاق، عــــن الســــؤال علــــى أجابــــت التــــي منظمــــة ٦٨ عــــددها البــــالغ المنظمــــات بــــين ومــــن  -٥١
 الكيانـات إلـى المسـاعدة المنظمـات نصـف وتقدم الوطنية، والهيئات الحكومات إلى المساعدة تقدم بأنها منظمة ٤٠

 التـي العالميـة الصحة منظمة أقاليم إلى أيضاً  منظمة ٣١ وأشارت .الوطنية دون الوكاالت أو والحكومات اإلقليمية
 علـى السـت اإلقليميـة المجموعـات مـن كـل إلـى شـيرأُ  وقـد المسـاعدة؛ لطلـب التقـدم إليهـا تنتمي التي لألطراف يحق
 .المنظمات ثلثي نحو جانب من تقريباً  متساو نحو

  
 ثالثـة وتسـتحوذ .لـديها المسـاعدة بـرامج تغطيهـا التـي االتفاقية أحكام عن السؤال على منظمة ٦٤ وأجابت  -٥٢

 :وهـي أال ،)المجـاالت هـذه المنظمـات ثلثـي مـن أكثـر يغطـي( المانحـة الجهـات اهتمام من قدر أكبر على مجاالت
 وااللتزامات ؛)8 المادة( التبغ لدخان التعرض من والحماية ؛)١٢ المادة( الجمهور توعية وبرامج واالتصال التثقيف
 فيهـــا، المســـاعدة لتقـــديم اســـتعداده إلـــى تقريبـــاً  المنظمـــات نصـــف أشـــار مجـــاالت ســـتة وهنـــاك .)٥ المـــادة( العامـــة

 لـه والتـرويج التبـغ عـن واإلعالن ؛)١١ المادة( والتوسيم والتغليف )؛٦ المادة( والضريبية السعرية التدابير :وهي أال
ـر تسـتهدف التـي والمبيعـات ؛)١٤ المـادة( التبـغ تعـاطي عن اإلقالع وبرامج ؛)١٣ المادة( ورعايته  والمبيعـات القصَّ
ــر بواســطة  يتعلــق فيمــا ذكــراً  األقــل المجــاالت أمــا .)١٨ المــادة( األفــراد وصــحة البيئــة وحمايــة ؛)١٦ المــادة( القصَّ
 االتجـار ي:يلـ كمـا التنـازلي بالترتيـب فكانت )منها كل إلى المنظمات ثلث من أقل أشار( المساعدة تلقي باستحقاق

 ؛)١٠و ٩ المادتــان( عنهــا والكشــف التبــغ منتجــات محتويــات وتنظــيم ؛)١٥ المــادة( التبــغ بمنتجــات المشــروع غيــر
  .)١٧ المادة( اقتصادياً  المجدية التبغ إنتاج بدائل ودعم

  
 األنشـــطة أنـــواع وكانـــت .أيضـــاً  المقدمـــة المســـاعدة نـــوع عـــن المعلومـــات منظمـــة ٦٠ مـــن يقـــرب مـــا وقـــدم  -٥٣

 وقــد والمطبوعــات، القــدرات لبنــاء المقــدم والــدعم واالجتماعــات، للمــؤتمرات المقــدم الــدعم هــي ذكــراً  األكثــر المدعَّمــة
 واألنشــطة التشــريعات وضــع المنظمــات نصــف مــن يقــرب مــا ويــدعم المنظمــات؛ ثلثــي لــىع يزيــد مــا إليهمــا أشــار

 األساســية للهياكــل الــالزم الــدعم ربعهــا ويقــدم بالترصــد؛ المرتبطــة األنشــطة ثلثهــا ويــدعم والتقيــيم؛ بالرصــد المرتبطــة
 .والمعدات
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 األطراف تهاأتاح أخرى معلومات
 
 وتقــارير البيانــات قاعــدة فــي الموجــودة المعلومــات إلــى باإلضــافة أخــرى معلومــات علــى الحصــول أجــل مــن  - ٥٤

 المسـاعدة آليـات وأداء المـوارد تعبئـة عـن المعلومـات تقـديم ٢٠١٢ عـام في األطراف إلى االتفاقية أمانة طلبت التنفيذ،
 .المعلومــات هــذه ١أطــراف ١٠ قــدمت وقــد .اســتبيان علــى الــرد بواســطة وذلــك اإلطاريــة، المنظمــة اتفاقيــة تنفيــذ لــدعم

 مكافحـة إلـى الراميـة المحليـة أنشـطتها تمويـل فـي اسـُتخدمت التـي والخارجيـة الداخليـة المصـادر إلـى األطـراف وأشارت
 التبــغ مكافحــة بــرامج لتنفيــذ المباشــرة الميزانيــة صــاتمخصَّ  األطــراف ذكــرت الداخليــة بالمصــادر يتعلــق وفيمــا .التبــغ

 علــى للمســاعدة مجــاني هــاتفي خــط إنشــاء مثــل المحــددة لبــرامجا أو الوطنيــة، التنســيق آليــات واجتماعــات الوطنيــة
 مبيعـات رسـوم إيـرادات مـن ٪٢٠ خصصـت أنهـا إلـى المثـال، سـبيل على بنما، وأشارت .التبغ تعاطي عن اإلقالع
 خاللهـا مـن تـم التـي اآلليـات عـن األطـراف أبلغـت وكـذلك .اإلطاريـة المنظمـة اتفاقية بتنفيذ المرتبطة لألنشطة التبغ
 .االحتياجات تقدير آليات ذلك في بما الدعم تعبئة

  
 لهـذا خدمتاسـتُ  التـي واآلليـات الـدولي الصـعيد علـى المعاهـدة لتنفيذ المقدمة المساعدة عن أمثلة أيضاً  ُقدمت  - ٥٥

 وجــزر منولــثو الك بلــدان فــي والســيما الدوليــة، المســاعدة عــن المعلومــات المثــال، ســبيل علــى أســتراليا قــدمتف .الغــرض
 علـى بالمعاهـدة الخـاص والعمـل ،العمـل وحلقـات ،االحتياجـات وتقـدير ،القـدرات بنـاء دعـم خـالل مـن الهـادئ، المحيط
 ووكالتهـا لـديها والشـيخوخة الصـحة وزارة مـن بكـل الخاصـة القنـوات باسـتخدام األسـاليب، مـن وغيرها العالمي الصعيد
 .نطاقاً  األوسع السارية غير األمراض سياق في ذلك في بما ،AusAID الدولية لمعونةبا الخاصة

  
 االستنتاجات والتوصيات

 
بـأن ، مـن االتفاقيـة وتبـادل المعلومـاتالتبليـغ (ج) بشـأن ١- ٢١ بموجـب المـادةاألطراف فـي االتفاقيـة ملزمـة،   - ٥٦
هـذا ويؤكـد . المناسبة عن المساعدة الماليـة والتقنيـة المقدمـة أو المتلقـاة مـن أجـل أنشـطة مكافحـة التبـغ المعلومات تقدم
. وباإلضـافة إلـى ذلـك، والحصول منها على هـذا الـدعم األطرافإلى حتياجات القائم على االدعم تقديم الأهمية  الحكم

 متعــددة األطــرافالالثنائيــة و يــات ومصــادر المســاعدة مــن آل األطــراف علــى االســتفادة مــن االتفاقيــة ٢٦المــادة  شــجعت
حشــد جميــع المــوارد إلــى  علــى وجــه الخصــوص(أ) مــن االتفاقيــة فتــدعو ٥- ٢٦ المــادةأمــا اإلقليميــة ودون اإلقليميــة. و 

ذات الصـــلة المحتملـــة والقائمـــة، ســـواء أكانـــت ماليـــة أم تقنيـــة أم غيـــر ذلـــك، العـــام منهـــا والخـــاص، والمتاحـــة ألنشـــطة 
  .ها واالستفادة منهااستخدامبشأن ورسم خرائط حشد الموارد توجيهات شاملة بشأن  فاقيةوبذا تقدم االتالتبغ.  مكافحة

  
قصــارى الجهــود رغم بــذل بــبــأي حــال مــن األحــوال، ي ليســت شــاملة المعلومــات الــواردة فــي هــذه الوثيقــة هــو   - ٥٧

بعــض االتجاهــات بــّين ديـد. ومــع ذلــك فــإن الوثيقــة تعلــى وجــه التحالالزمــة إلعــدادها المعلومــات المتاحــة أو لتضـمينها 
  تنفيذ االتفاقية.غراض حشد الموارد وآليات المساعدة ألجري في إطارها والتوجهات التي ي

  
األساسـية الُمسـتعان بهـا عتمدها مؤتمر األطراف األداة يالتي الثنائية السنوات خطط العمل والميزانيات وتظل   - ٥٨
المســاهمات خطــط العمــل مــع مــرور الوقــت، وذلــك بســبب  قاعــدة مــواردد جــرى التــدرج فــي تعزيــز هــذا الصــدد. وقــفــي 

الميزانيــة المقدمــة مــن عــدد الخارجــة عــن مســاهمات الأطــراف جديــدة، واألهــم مــن ذلــك، المقــدرة الطوعيــة المقدمــة مــن 
مســاعدة  نظــاملتصــبح  تــدريجياً  تطــوراً ذلــك آليــات دعــم تنفيــذ المعاهــدة قــد تطــورت بــالتزامن مــع متزايــد مــن األطــراف. و 

علـى النحـو المنصـوص عليـه  ،دوليعلـى الصـعيد الـتقيـيم االحتياجـات واالسـتفادة مـن المـوارد المتاحـة ب مرتبط منهجيـاً 
  في المعاهدة والقرارات ذات الصلة الصادرة عن مؤتمر األطراف.

                                                           
 .وباراغواي وبنما األسود والجبل والمكسيك ريايوليب واألردن وجورجيا والعراق والكونغو أستراليا   ١
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تنفيــذ لتعــزز بــذلك ات مــؤتمر األطــراف، لقــرار  التنفيــذ وفقــاً فــي تواصــل األمانــة االضــطالع بأنشــطة المســاعدة و   - ٥٩
تـــيح اإلنمائيـــة وتالصـــحية و الوطنيـــة مـــن حيـــث المواءمـــة والتنســـيق مـــع السياســـات والبـــرامج اإلطاريـــة المنظمـــة اتفاقيـــة 

للمســاعدة اإلنمائيــة، وهــو أمــر يتماشــى أيضــًا مــع ر عمــل األمــم المتحــدة المجــال أمــام مواصــلة إدمــاج التنفيــذ فــي أطــ
ــــادئال ــــة.  مب ــــة المعون ــــك، المتعلقــــة بفعالي ــــى ذل ــــة وعــــالوة عل ــــاً ستواصــــل األمان ــــة (ه)٣- ٢٤ للمــــادة وفق ، مــــن االتفاقي

وذلــك ، والشــركاء اإلنمــائيينالمنظمــات الحكوميــة الدوليــة إزاء ذاك الــذي يؤديــه المعنــي مــن  دور تنســيقياالضــطالع بــ
تــوفير منبــر ، لــدى قيامهــا بــذلك، تواصــل األمانــةسكمــا . فــي مجــال التنفيــذ القطاعــاتة متعــددال ةلتســهيل تــدفق المســاعد

شــئة التــآزر فــي ســياق تنفيــذ خطــة عمــل مــؤتمر األطــراف واألنشــطة الناألصــحاب المصــلحة ضــمانًا لتحقيــق لتنســيق ل
  عنها.

  
وصفًا للموارد التـي ُأِتيحـت أو المقدمة، احة المعلومات المتباالستناد قدر المستطاع إلى ، ويورد التقرير أيضاً   - ٦٠

 منظمات وهيئـات ذات صـلة السـتكمال أعمـال المعاهـدة المتوخـاة فـي خطـط عمـلواألنشطة التي اضطلعت بها دوليًا 
الطائفــة فــي الوقــت نفســه يبــّين تحليــل أهميــة هــذه المــوارد واألنشــطة علــى الصــعيد الــدولي، و مــؤتمر األطــراف. ويثبــت ال

المـــوارد العامـــة المســـتغلة مـــن حصـــة التركيـــز عليهـــا، وال ة التـــي يجـــريأحكـــام المعاهـــدو  البلـــدانالمنـــابر و  متنوعـــة مـــنال
  المنظمات والهيئات المعنية.تخضع الستعراض المساعدة و التي ُتوّجه بموجبها ليات اآلو  والخاصة،

  
  :القيام بما يلي ، قد يرغب مؤتمر األطراف فيتقدمفي ضوء ما و   - ٦١

تنفيـذ، وخاصـة إلـى البلـدان لمساعدة الالزمة للاإلسهام في تقديم احث األطراف على توفير الموارد و أن ي  •
ثنائيـة ومتعـددة  من خـالل آليـاتوذلك النامية األطراف واألطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، 

  عتمدها مؤتمر األطراف؛ياألطراف وٕاقليمية ودون إقليمية، ومن خالل خطط العمل والميزانيات التي 
بـدورها التنسـيقي، بالتعـاون االضـطالع مواصـلة ى لع(ه)، ٣- ٢٤ وفقا للمادةشجع أمانة االتفاقية، أن ي  •

المقـدم مـن أصـحاب المصـلحة تيسير الـدعم مجال منظمة، في في ال مع اإلدارات والمكاتب ذات الصلة
  تنفيذ االتفاقية؛اإلنمائيين المعنيين ألغراض  والشركاء

 "القـــــائم علـــــى االحتياجـــــات"راعـــــاة الـــــنهج اإلنمـــــائيين مأصـــــحاب المصـــــلحة والشـــــركاء إلـــــى طلـــــب أن ي  •
  تنفيذ االتفاقية؛غراض تقديم المساعدة ألفي عنها األطراف،  تواالحتياجات التي أعرب

دعـم تنفيـذ االتفاقيـة، المبذولة في ميدان ضمان تضافر الجهود أن تواصل أمانة االتفاقية  إلىيطلب أن   •
  لخطط العمل التي اعتمدها مؤتمر األطراف؛ وفقاً 

 للقـــرارات وفقــاً االتفاقيــة تنفيــذًا كــامًال وشــامًال دعم لتنفيـــذ تقــديم الــألطــراف والشــركاء الــدوليين أن يناشــد ا  •
الوقايــة مــن التــي اعتمــدها مــؤتمر األطــراف واإلعــالن السياســي بشــأن ذات الصــلة والمبــادئ التوجيهيــة 

  .األمراض غير السارية ومكافحتها
    

  األطرافاإلجراء المطلوب من مؤتمر 
  

  رشاد.مزيد من اإلالإلى اإلحاطة علمًا بهذا التقرير وتقديم مدعو مؤتمر األطراف   - ٦٢
  
  

=     =     =  


