
 

 

مؤتمر األطراف في اتفاقية منظمـة 
الصـــحة العالميـــة اإلطاريـــة بشـــأن 

   مكافحة التبغ

  

 FCTC/COP/6/19  سةداالسالدورة 
 ٢٠١٤ حزيران/ يونيو ١٨  ٢٠١٤بر أكتو / األولتشرين  ١٨- ١٣موسكو، االتحاد الروسي، 

    من جدول األعمال المؤقت ٣-٥البند 
  
  

  التدابير المستدامة بشأن تعزيز تنفيذ
  اتفاقية المنظمة اإلطارية

  
  تقرير الفريق العامل

  
عــن تنفيــذ اتفاقيــة منظمــة الصــحة العالميــة اإلطاريــة بشــأن  ٢٠١٢كشــف التقريــر المرحلــي العــالمي لعــام  -١

عــن معــدل مــنخفض نســبيًا لتنفيــذ أحكــام االتفاقيــة علــى مســتوى جميــع مــواد االتفاقيــة الجوهريــة بلــغ  ١مكافحــة التبــغ
قيـدًا أو عقبـة مـن القيـود أو العقبـات المختلفـة  ٣٠. وأفاد اثنـان وسـبعون طرفـًا بمـا يزيـد علـى ٢٠١٢في عام  ٪٥٦

 المواجهة في تنفيذ االتفاقية. وتمثلت القيود األكثر ذكرًا فيما يلي:
 

 تدخل دوائر صناعة التبغ في وضع سياسات مكافحة التبغ؛ 
 اإلرادة السياسية المعدومة أو غير الكافية؛ 
 الموارد المالية غير الكافية لمكافحة التبغ؛ 
  انعــدام التنســيق بــين القطاعــات أو ضــعفه داخــل القطــر، بمــا فــي ذلــك عــدم إلمــام القطاعــات غيــر قطــاع

  رورة العمل المشترك بين القطاعات في مجال مكافحة التبغ.الصحة أو اهتمامها أو التزامها بض
 
وقـــرر مـــؤتمر األطـــراف أن ينشـــئ فريقـــًا عـــامًال معنيـــًا باتخـــاذ تـــدابير مســـتدامة بشـــأن تعزيـــز تنفيـــذ اتفاقيـــة  -٢

بهدف المسـاعدة علـى االرتقـاء بمسـتوى التنفيـذ والتصـدي للشـواغل  FCTC/COP5(14)المنظمة اإلطارية في القرار 
 التي عبرت عنها األطراف. وكلِّف الفريق العامل في ذلك القرار باالضطالع بما يلي:األخرى 

 

، جنيــف: عـن تنفيـذ اتفاقيـة منظمــة الصـحة العالميـة اإلطاريـة بشـأن مكافحـة التبـغ ٢٠١٢التقريـر المرحلـي العـالمي لعـام    ١                                                           
  )./http://www.who.int/fctc/publications/en(المتاح على العنوان اإللكتروني التالي:  ٢٠١٢منظمة الصحة العالمية؛ 
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إعـــداد تقريـــر عـــن العقبـــات التـــي تعتـــرض ســـبيل تعبئـــة مجموعـــة المـــوارد الالزمـــة لتنفيـــذ اتفاقيـــة المنظمـــة  -٣
الثنائيـة والمتعـددة  اإلطارية على المستوى القطري وعن التجارب الناجحة في تعبئتها، بوسائل منها آليات المسـاعدة

 األطراف القائمة؛
 
  تقديم توصيات بشأن كيفية التمكن من الحصول على الموارد الالزمة لتنفيذ اتفاقية المنظمة اإلطارية ومن

 تبادل أفضل الممارسات في هذا المضمار؛
  بلــدان الشــمال تقــديم توصــيات لتعزيــز التعــاون بــين بلــدان الجنــوب والتعــاون الثالثــي وكــذلك التعــاون بــين

 والجنوب من أجل تنفيذ اتفاقية المنظمة اإلطارية بما يسهم في بناء قدرات البلدان األطراف؛
 استعراض األدوات واآلليات القائمة لتقديم المساعدة إلى األطراف ضمانًا لتلبية احتياجات األطراف؛ 
  المنظمة اإلطارية؛من اتفاقية  ٢-٥تحديد أدوات جديدة لدعم األطراف في تنفيذ المادة 
  تحديــد أفضــل الممارســات والتوصــية باتباعهــا فيمــا يتعلــق بالوصــول إلــى المــوارد الدوليــة مــن أجــل مكافحــة

 التبغ من خالل التعاون الثنائي والمتعدد األطراف وغيرهما من فرص التعاون اإلنمائي؛
 لومــات والتعــاون بــين األطــراف دراســة إمكانيــات االســتفادة مــن التكنولوجيــات الحديثــة ألغــراض تبــادل المع

 وتعزيز التنفيذ الفعال التفاقية المنظمة اإلطارية؛
 .تقديم توصيات بشأن كيفية تعزيز اتفاقية المنظمة اإلطارية في المحافل الدولية على نطاق أوسع  

  
مسة أجزاء وترد الوالية المشار إليها أعاله والمسندة إلى الفريق العامل في ملحق هذه الوثيقة وتقسم إلى خ -٤

هــي اآلتيــة: آليــات المســاعدة وتعبئــة المــوارد والتنســيق المتعــدد القطاعــات والتعــاون الــدولي وٕابــراز اتفاقيــة المنظمــة 
اإلطارية في المحافل الدولية على نطاق أوسع. ويتضمن كـل جـزء مـا يلـي: المعلومـات األساسـية والنتـائج الرئيسـية 

جراءات/التوصيات المقترحة في كل مجال من مجاالت الوالية لالرتقاء المتصلة بكل مجال من مجاالت الوالية واإل
بتنفيذ اتفاقية المنظمة اإلطارية والجهات صاحبة المصلحة المعنية التي ينبغي أن تأخذ على عاتقها المسؤولية عن 

 كل إجراء من اإلجراءات المقترحة.
 
 ٤إلــى  ٢وفــي الفتــرة مــن  ٢٠١٣كتــوبر تشــرين األول/أ ٣٠و ٢٩وقــد عقــد الفريــق العامــل اجتمــاعين فــي  -٥

طرفــًا ودولتــين مــن غيــر األطــراف وثــالث منظمــات غيــر  ٢٦. وحضــر االجتمــاع األول ممثلــو ٢٠١٤نيســان/أبريل 
حكومية معتمدة بصفة مراقب لدى مؤتمر األطراف. كمـا شـارك فيـه موظفـو المنظمـة مـن المقـر الرئيسـي والمكاتـب 

طرفًا ومنظمتين حكوميتين دوليتين وأربـع منظمـات غيـر حكوميـة  ٢٣ضره ممثلو اإلقليمية. أما االجتماع الثاني فح
 معتمدة بصفة مراقب لدى المؤتمر وموظفو المنظمة من المقر الرئيسي والمكاتب اإلقليمية.

  
واستهل الفريق العامـل عمليـة رسـم خـرائط اسـتخدام آليـات المسـاعدة وطلـب مـن األطـراف أن تقـدم ردودهـا  -٦

ن بخصوص مدى درايتهـا بهـذه اآلليـات وتجاربهـا فـي الحصـول علـى هـذه اآلليـات، بمـا فـي ذلـك أي بواسطة استبيا
عقبات واجهتها في الحصول على اآلليات أو في طلب الحصول عليها، خالل اجتماعه األول. وٕاضافة إلـى ذلـك، 

لـة علـى الممارسـات الجيـدة فـي ُطلب مـن األطـراف أن تقـدم ردودهـا بشـأن مـدى تـوافر المـوارد لتنفيـذ االتفاقيـة واألمث
هذا المجال والعقبات التي واجهتها األطراف في السياقات ذات الموارد القليلة في الحصول على مثـل هـذه المـوارد. 
وجرى تحليل ردود األطراف وعرضـها خـالل االجتمـاع الثـاني للفريـق العامـل. ولـم يحصـل الفريـق العامـل علـى كـل 

حلــيالت المطلوبــة فـــي قــرار مــؤتمر األطـــراف إال أنــه حــدد بعـــض المســائل الرئيســـية المعلومــات الالزمــة إلجـــراء الت
 الواردة في الملحق. ٢٠إلى  ٧واإلجراءات التي يمكن اتخاذها إلتمام المهمة على النحو المبين في الفقرات من 



FCTC/COP/6/19    

3 

ارب الناجحـة وفي مجال تعبئة الموارد تمّكن الفريق العامل من التبليغ عن بعض العقبات المصـادفة والتجـ -٧
فــي تعبئــة مجموعــة المــوارد الالزمــة لتنفيــذ اتفاقيــة المنظمــة اإلطاريــة علــى المســتوى القطــري علــى النحــو المبــين فــي 

الواردتين في الملحـق. وفيمـا يتصـل بالتوصـيات بشـأن كيفيـة الـتمكن مـن الحصـول علـى المـوارد  ٢٧و ٢٦الفقرتين 
بعـض اإلجـراءات التـي يمكـن أن تتخـذها األطـراف واألمانـة وسـائر وتبادل أفضل الممارسات، اقترح الفريـق العامـل 

 ضمن الملحق. ٣٣إلى  ٢٨الجهات صاحبة المصلحة ويرد بيانها في الفقرات من 
  
وخلص الفريق العامل إلى ضرورة تعزيز التعاون بين األمانة والمنظمة. وٕاذ أخذ في الحسبان هذه المسألة  -٨

مختلــف الجهــات صــاحبة المصــلحة التــي تــوفر المــوارد و/أو المســاعدة التقنيــة ومســألة إمكانيــة توطيــد التعــاون بــين 
لتنفيـذ اتفاقيـة المنظمـة اإلطاريـة عبـر هيكـل لتنسـيق األنشـطة، اقتـرح وضـع آليـة مـن هـذا القبيـل بتوجيـه مـن مـؤتمر 

 األطراف.
  
المنظمـة اإلطاريـة،  (أ) مـن اتفاقيـة٢-٥وفيما يتعلق بتحديـد أدوات جديـدة لـدعم األطـراف فـي تنفيـذ المـادة  -٩

رأى الفريــق العامــل أن األطــراف تحتــاج إلــى الحصــول علــى توجيــه بشــأن ســبل وضــع آليــة تنســيق وطنيــة ومتعــددة 
القطاعات تكون فعالة وحدد أداتين يمكن إعدادهما للمساعدة على تكوين الدعم لتقييم آثار تعاطي التبـغ والتكـاليف 

ضــمن  ٣٣إلــى  ٢٨وفــي الفقــرات مــن  ٤٥إلــى  ٣٥يانــه فــي الفقــرات مــن الناجمــة عــن تنفيــذ االتفاقيــة حســبما يــرد ب
 الملحق.

  
وتــرد بعــض التوصــيات لتعزيــز التعــاون بــين بلــدان الجنــوب والتعــاون الثالثــي والتعــاون بــين بلــدان الشــمال  -١٠

ضــمن الملحــق إال أن الفريــق العامــل رأى أنــه يســتطيع اإلســهام فــي إتمــام  ٦٦إلــى  ٥٩والجنــوب فــي الفقــرات مــن 
الواليــة فــي هــذا الصــدد عبــر مواصــلة العمــل والتعمــق فــي التحليــل أخــذًا فــي الحســبان العمــل الجــاري بمــا فــي ذلــك 

 المشاريع اإليضاحية الحالية.
  

وتــرد التوصــيات بشــأن كيفيــة تعزيــز اتفاقيــة المنظمــة اإلطاريــة فــي المحافــل الدوليــة علــى نطــاق أوســع فــي  -١١
 ضمن الملحق. ٨٣إلى  ٧٧الفقرات من 
  

علــى وجــه تــام. وقــد رئــي أن  FCTC/COP5(14)ختصــار، ال يمكــن الوفــاء بالواليــة المحــددة فــي القــرار وبا -١٢
المعلومات المتاحة التي وردت من األطراف كانت غير كافية لتقديم استنتاجات واقتراحات ملموسة وشاملة ومسندة 

. ورأى الفريـق العامـل أنـه مـن المفيـد بالبينات حسبما طلبه مؤتمر األطراف في بعض مجاالت واليـة الفريـق العامـل
مواصلة جمـع المعلومـات وتحليلهـا بتقـديم النتـائج إلـى مـؤتمر األطـراف فـي دورة الحقـة. وتسـتوجب بعـض مجـاالت 
الوالية غير المستكملة بالتالي مواصلة العمل بهدف تقديم توصيات مالئمـة وشـاملة ومسـندة بالبينـات. ورأى الفريـق 

اقشات والتوجيهات المقدمة خالل الدورة السادسة لمؤتمر األطراف سـتعود بالفائـدة علـى العمـل العامل أيضًا أن المن
 في هذا السياق.

  
  اإلجراء المطلوب من مؤتمر األطراف

  
مؤتمر األطراف مدعو إلى اإلحاطة علمًا بهذا التقرير وٕالـى اسـتعراض مسـألة اعتمـاد أو إقـرار التوصـيات  -١٣

 د في الملحق والنظر في هذه المسألة عند االقتضاء وٕالى تقديم المزيد من التوجيهات.واإلجراءات المقترحة التي تر 
 

، قــد يرغــب FCTC/COP5(14)ونظــرًا إلــى التقــدم المحــرز وســعيًا إلــى الوفــاء بالواليــة المحــددة فــي القــرار  -١٤
 مؤتمر األطراف فيما يلي:
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  أن يمدد والية الفريق العامل ويطلب منه االضطالع باآلتي:
  

  استكمال استعراض آليات المساعدة بهدف ضمان تلبية احتياجـات األطـراف مـن خـالل إجـراء جـرد شـامل
آلليات المساعدة القائمة يشمل إجراءات الحصول على هذه اآلليات وتصميم نهج لتقييم سبل استفادة األطراف مـن 

 استخدام اآلليات بالتنسيق مع أمانة االتفاقية والمنظمة؛
 كانيات االستفادة من التكنولوجيا الحديثة ألغراض تبادل المعلومات والتعـاون بـين األطـراف إتمام دراسة إم

وتعزيــز التعــاون بــين بلــدان الجنــوب والتعــاون الثالثــي بمــا يشــمل بنــاء قــدرات مراكــز االتصــال والتوجيــه بشــأن ســبل 
يما عبـر وحـدات التـدريب علـى اإلنترنـت سـ تنفيذ اتفاقية المنظمة اإلطارية وتكييف التنفيذ مـع السـياقات الوطنيـة وال

 بالتعاون مع األمانة والمنظمة؛
  تقــديم خيــارات لوضــع آليــات تنســيق وطنيــة ومتعــددة القطاعــات تكــون فعالــة بضــمان مشــاركة القطاعــات

  الحكوميــة التــي لهــا دور رئيســي فــي تنفيــذ االلتزامــات التــي تــنص عليهــا اتفاقيــة المنظمــة اإلطاريــة تمشــيًا مــع المــادة
  (أ).٢-٥
  

  وأن يطلب من األمانة أداء ما يلي:
  

  دعوة البنك الدولي إلى إعداد أداة منهجية لتقييم اآلثار االقتصـادية الناجمـة عـن تعـاطي التبـغ علـى الـنظم
 الصحية وعبء المرض وسائر المجاالت ذات الصلة مثل التكاليف البيئية واالقتصادية المؤثرة في الفقر والتنمية؛

 ة إلـى التعـاون بشـأن تقـديم التوجيـه والـدعم إلـى األطـراف مـن أجـل تنفيـذ اسـتراتيجيات وخطـط دعوة المنظم
 من اتفاقية المنظمة اإلطارية؛ ١-٥وبرامج وطنية شاملة ومتعددة القطاعات لمكافحة التبغ تمشيًا مع المادة 

 ظمــة اإلطاريــة تســتخَدم دعــوة المنظمــة إلــى مواصــلة إعــداد أدوات شــاملة لتقــدير تكــاليف تنفيــذ اتفاقيــة المن
 على المستوى القطري وتكيَّف مع السياق الوطني؛

  تعزيز التنسيق مع المنظمة ووضع هيكـل للتنسـيق بتوجيـه مـن مـؤتمر األطـراف قـد يشـمل عقـد اجتماعـات
منتظمة بين المنظمات الدولية والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية وسائر الجهات التي يحتمل 
أن توفر الموارد والمساعدة التقنية لتنفيذ اتفاقية المنظمة اإلطارية بهـدف توطيـد التعـاون بـين هـذه المنظمـات وتلبيـة 

  احتياجات األطراف المالية والتقنية.
  

 ٦٥و ٦١و ٣١و ٣٠و ٢٩و ٢٨و ١٩و ١٨و ١٧وأن يطلب من أمانـة االتفاقيـة أن تتـولى تنفيـذ الفقـرات 
بالتنســيق مــع المنظمــة وســائر المنظمــات المعنيــة و/أو الجهــات صــاحبة المصــلحة  الــواردة فــي الملحــق ٨١و ٦٦و

الـواردة فـي الملحـق بالتعـاون مـع األطـراف بهـدف دعـم  ٨٢و ٧٩و ٧٨و ٧٧األخرى عند االقتضاء وتنفيـذ الفقـرات 
  األعمال المقبلة المحتملة المبينة أعاله واالرتقاء بتنفيذ اتفاقية المنظمة اإلطارية.

  
 ٦٣و ٦٠و ٥٩و ٤٥و ٢٠وصـــي األطـــراف بـــالنظر فـــي اتخـــاذ اإلجـــراءات المالئمـــة بشـــأن الفقـــرات وأن ي  

  الواردة في الملحق. ٨٣و ٨٠و ٦٤و
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  الملحق 
  اإلجراءات أو التوصيات المقترحة فيما يتصل

  المنظمة اإلطاريةبالتدابير المستدامة بشأن تعزيز تنفيذ اتفاقية 
  ١اقتراح مقدم من الفريق العامل

  
  آليات المساعدة

  الوالية

  استعراض األدوات واآلليات القائمة لتقديم المساعدة إلى األطراف ضمانًا لتلبية احتياجات األطراف.
  

  معلومات أساسية
تمر األطــراف مــا تشــمل آليــات تقــديم المســاعدة إلــى األطــراف وفقــًا للقــرارات ذات الصــلة الصــادرة عــن مــؤ  -١

يلي: تقييم االحتياجات وتبادل أفضل الممارسات؛ ودعم وضـع المشـاريع والبـرامج التـي تلبـي االحتياجـات المحـددة؛ 
وٕاســـداء المشـــورة بشـــأن فـــرص الحصـــول علـــى المـــوارد المتاحـــة وتعزيـــز هـــذه الفـــرص؛ وٕاذكـــاء الـــوعي والتواصـــل؛ 

ة ونقـــل التكنولوجيـــا؛ وتجميـــع المعلومـــات عـــن المســـائل المتعلقـــة والنهـــوض بنقـــل الخبـــرات التقنيـــة والعلميـــة والقانونيـــ
 بالمعاهدة ونقلها؛ وتعزيز التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي؛ والتنسيق مع المنظمات الدولية.

 
ويمكن تقسيم هذه اآلليات إلى الفئات الثالث التالية: المساعدة المقدمة إلـى األطـراف لتنفيـذ أحكـام محـددة  -٢

من االتفاقية بالتركيز الخاص على البلدان النامية األطراف؛ وللنهوض بترتيبات التبليـغ بموجـب االتفاقيـة؛ ولتيسـير 
 المساعدة على التنفيذ عبر التنسيق مع المنظمات والهيئات الدولية المعنية.

  
مــن أجـل تعزيــز  ويعقـد مــؤتمر األطـراف اجتماعاتــه كـل عــامين السـتعراض التقــدم المحـرز واتخــاذ القـرارات -٣

تنفيـــذ االتفاقيـــة الفعـــال. وحتـــى اآلن عقـــد المـــؤتمر خمســـة اجتماعـــات ووضـــع آليـــات للمســـاعدة توجـــه مـــن خاللهـــا 
المســـاعدة علـــى التنفيـــذ وفقـــًا لخطـــط العمـــل والميزانيـــات بتغطيـــة جميـــع أحكـــام االتفاقيـــة. ومـــع ذلـــك، ليســـت األمانـــة 

ن االتفاقيـــة األمانـــة إلـــى إرســـاء التعـــاون مـــع المنظمـــات مـــ ٢٥مســـؤولة عـــن تقـــديم كـــل المســـاعدة. وتـــدعو المـــادة 
الحكومية الدولية والمنظمات الحكومية الدولية اإلقليمية المختصة بما فيها المؤسسات المالية واإلنمائية بتوجيـه مـن 

 مؤتمر األطراف من أجل إتاحة التعاون التقني والمالي الالزمين لبلوغ الغرض المنشود لهذه االتفاقية.
  

تقدم المنظمة عبر مكاتبها اإلقليمية والقطرية المساعدة التقنيـة والقانونيـة بنـاء علـى طلـب األطـراف لـدعم و  -٤
 األطراف في تنفيذ االتفاقية من خالل طائفة كبيرة من اآلليات.

  
وفيما يتصـل بتنفيـذ المعاهـدة، تقـدَّم المسـاعدة أيضـًا مـن جانـب منظمـات دوليـة تشـمل المنظمـات اإلقليميـة  -٥

المعنيــة بالوقايــة مــن األمــراض غيــر و الوكــاالت ووكــاالت األمــم المتحــدة وفرقــة عمــل األمــم المتحــدة المشــتركة بــين 
ي عضويتها في المجاالت المندرجة في نطاق والية التي تشارك أمانة االتفاقية ف المعدية (غير السارية) ومكافحتها

  .FCTC/COP5(14)عمًال بالقرار    ١                                                           
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كل منظمـة مـن هـذه المنظمـات. كمـا تقـدم منظمـات دوليـة أخـرى بمـا فيهـا منظمـات إقليميـة الـدعم التقنـي والقـانوني 
 المخصص إلى األطراف.

  
ألطراف لكي وتقدم منظمات المجتمع المدني الدولية واإلقليمية والمحلية أيضًا الدعم التقني والقانوني إلى ا -٦

 تفي بالتزاماتها بموجب االتفاقية.
  

  النتائج الرئيسية
  
آليــات المســاعدة القائمــة هــي أدوات مفيــدة إال أن األطــراف تواجــه التحــديات فــي الحصــول علــى اآلليــات  -٧

 القائمة وتكييف هذه اآلليات مع احتياجاتها المحددة.
 
ة اإلطاريـة. وتشـير غالبـًا إلـى التحـديات اإلداريـة وتواجه األطراف تحديات متعددة في تنفيذ اتفاقيـة المنظمـ -٨

 .وٕالى عدم وجود موظفين تقنيين أو مدربين
  

كتحـد مـن إلـى االفتقـار إلـى مـوظفين دائمـين يعنـون حصـرًا بمكافحـة التبـغ أيضـًا وغالبًا ما تشير األطـراف  -٩
 التحديات الشائعة المواجهة.

  
وال تتـــوفر توجيهـــات واضـــحة لألطـــراف بشـــأن نـــوع الـــدعم الـــذي يمكـــن ألمانـــة االتفاقيـــة والمنظمـــة (المقـــر  -١٠

ظــل واليــة كــل منهــا لتنفيــذ اتفاقيــة  الرئيســي والمكاتــب اإلقليميــة والقطريــة) وهيئــات المجتمــع الــدولي أن تقدمــه فــي
المنظمــة اإلطاريــة وبشـــأن ســبل الحصـــول علــى هـــذا الــدعم. ومـــن الضــروري أن تكـــون األطــراف علـــى درايــة بنـــوع 
األدوات القائمـــة وســـبل الحصـــول عليهـــا والمنظمـــة التـــي تقـــدم المســـاعدة وســـبل تكييـــف هـــذه المســـاعدة مـــع ســـياقها 

 الوطني.
  

اعدة المتاحــــة لألطـــراف فــــي تـــوفير آليــــات المســـاعدة مــــن حيـــث الفعاليــــة وحتـــى اآلن، تـــؤثر تجزئــــة المســـ -١١
والكفاءة. ومن شأن تدابير رسم خرائط شاملة آلليات المسـاعدة وللجهـات التـي تقـدم هـذه المسـاعدة وتعزيـز التنسـيق 

لــى بــين مختلــف الجهــات التــي تقــدم المســاعدة أن تبّســط عمليــة الحصــول علــى آليــات المســاعدة وتيّســر الوصــول إ
 اآلليات المتاحة لألطراف وفعاليتها.

  
وبعـــد تـــوفير آليـــة المســـاعدة ال بـــد مـــن إجـــراء عمليـــات للمتابعـــة مـــن أجـــل رصـــد التقـــدم المحـــرز. وينبغـــي  -١٢

للجهات صاحبة المصلحة التي تقدم المساعدة ألغراض التنفيذ أن تأخذ على عاتقها على أساس متبادل المسؤولية 
مختلف جوانب هذه المساعدة في نطاق واليـة كـل منهـا وخصوصـًا مـن أجـل الحيلولـة عن تبليغ أمانة االتفاقية عن 

ــــدروس  ــــة. كمــــا ينبغــــي لألطــــراف أن تقــــدم ردودهــــا بشــــأن تجاربهــــا وال دون االزدواجيــــة وضــــمان المســــاءلة المتبادل
تقـــدم المستخلصـــة فـــي الحصـــول علـــى المســـاعدة المتعـــددة القطاعـــات وتنفيـــذها وتقييمهـــا. وينبغـــي لألطـــراف التـــي 

 المساعدة إلى بلدان أخرى أن تفعل ذلك أيضًا وينبغي إجراء تقييم منهجي آلليات المساعدة.
  

ويصــبح التصــدي لتــدخل دوائــر صــناعة التبــغ شــاغًال مــن شــواغل األطــراف الرئيســية إذ تحــرز األطــراف  -١٣
عدة بغية التصدي لهـذه التقدم في اعتماد التشريعات والسعي إلى تنفيذها. ومن الضروري تدعيم بعض آليات المسا

المســألة أي علــى ســبيل المثــال تبــادل التجــارب الناجحــة فــي مجــال رفــع الــدعاوى فيمــا يتصــل بتــدخل دوائــر صــناعة 
التبغ مقابل المواد المختلفة من االتفاقية والمبادئ التوجيهية المعتمدة؛ وتحديـد الخبـرة المحتملـة فيمـا بـين المنظمـات 

بلدان التي تحتاج إلى مثل هذه الخبرة القانونية؛ وتعزيز تبـادل هـذه الخبـرة بـين األقـاليم الدولية واألطراف لمساعدة ال
بهدف تيسير تقديم المساعدة الالزمة إلى األطراف المحتاجـة إليهـا؛ وتحديـد شـبكات المحـامين والحقـوقيين الـذين قـد 
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غــراض االتفاقيــة فــي مجــال الصــحة يكونــون فــي وضــع يمكــنهم مــن تقــديم المســاعدة والتوجيــه إلــى األطــراف دعمــًا أل
 العمومية إزاء التحديات التي تطرحها دوائر صناعة التبغ على مستوى مختلف األقاليم والبلدان.

  
  اإلجراءات المقترحة

  
إجراء استعراض منهجي آلليات المساعدة من أجل تقييم سبل استفادة األطراف مـن اسـتخدام هـذه اآلليـات  -١٤

 ١األمانة والمنظمة). (الفريق العامل بالتعاون مع
 

إجراء جرد شامل آلليات المسـاعدة القائمـة يشـمل إجـراءات الحصـول علـى هـذه اآلليـات وٕاطـالع األطـراف  -١٥
علــى اإلجــراءات ووجــوب االنتظــام فــي تحــديث هــذا الجــرد وضــرورة االنتظــام فــي إطــالع األطــراف (الفريــق العامــل 

 بالتعاون مع األمانة والمنظمة).
  

قــدرات مراكـز االتصــال المعنيـة بمكافحــة التبـغ وتقــديم التوجيـه بشــأن سـبل تنفيــذ اتفاقيــة  تحليـل طرائــق بنـاء -١٦
المنظمــة اإلطاريــة بتكييــف تنفيــذها مــع الســياق الــوطني، بمــا فــي ذلــك القــدرة علــى اســتخدام آليــات المســاعدة القائمــة 

ـــدريب علـــى اإلنترنـــت والحصـــول علـــى هـــذه اآلليـــات (الفريـــق العا مـــل بالتعـــاون مـــع األمانـــة علـــى غـــرار دورات الت
 والمنظمة).

  
تقديم ردود منتظمة ومنظمة بشأن التجارب الناجحة والعقبات المواجهة في تنفيذ اتفاقية المنظمـة اإلطاريـة  -١٧

ونشر هذه الردود عبر نظام المعلومات الخاص باالتفاقية ومن خالل المنظمة بهدف تبادل التجـارب بـين األطـراف 
 (األمانة).

  
البلدان الناجحة والتحديات المواجهة فيما يتعلق بآليات المساعدة التي تقـدمها وكـاالت األمـم  إتاحة تجارب -١٨

المتحـــدة أو منظمـــات دوليـــة أخـــرى فـــي كـــل بلـــد عبـــر نظـــام المعلومـــات الخـــاص باتفاقيـــة المنظمـــة اإلطاريـــة تعزيـــزًا 
 ون مع المنظمة وسائر المنظمات المعنية).للتنسيق بين الجهات التي تقدم المساعدة وتنفيذ االتفاقية (األمانة بالتعا

  
تعزيــز إتاحــة آليــات المســاعدة التــي تتصــدى لتــدخل دوائــر صــناعة التبــغ وللتحــديات المطروحــة وتيســيرها  -١٩

 وتعميمها على األطراف (األمانة بالتعاون مع المنظمة).
  

حــل طويــل األمــد ضــمان االحتفــاظ بــالموظفين المــدربين علــى المســتوى القطــري مــن أجــل مكافحــة التبــغ ك -٢٠
 (األطراف).

  
  تعبئة الموارد

  
  الوالية

  
إعداد تقرير عن العقبات التـي تعتـرض سـبيل تعبئـة مجموعـة المـوارد الالزمـة لتنفيـذ اتفاقيـة المنظمـة اإلطاريـة علـى 
المســتوى القطــري وعــن التجــارب الناجحــة فــي تعبئتهــا، بوســائل منهــا آليــات المســاعدة الثنائيــة والمتعــددة األطــراف 

  القائمة.

  صاحبة المصلحة التي ُيقترح أن تنفذ اإلجراءات/التوصيات. يبين النص الوارد بين قوسين الجهات   ١                                                           
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وتقديم توصيات بشأن كيفية التمكن من الحصول على الموارد الالزمـة لتنفيـذ اتفاقيـة المنظمـة اإلطاريـة ومـن تبـادل 
  أفضل الممارسات في هذا المضمار.

  
  معلومات أساسية

  
مــن االتفاقيــة أن تنشــئ آليــة للتمويــل المســتدام مــن أجــل دعــم  ٢٦و ٥ينبغــي لألطــراف تمشــيًا مــع المــادتين  -٢١

مكافحة التبغ باستخدام موارد البلد المحلية وتتخذ الخطوات الرامية إلى تعبئـة مـوارد إضـافية علـى المسـتوى القطـري 
عند اللزوم. وٕان أهمية دور الموارد المالية في تحقيق أغراض االتفاقية وأهمية تعبئة الموارد التقنيـة والماليـة وغيرهـا 

ســيما األطــراف مــن البلــدان الناميــة والبلــدان التــي تمــر اقتصــاداتها  والمــن المــوارد المعنيــة لصــالح جميــع األطــراف 
 بمرحلة انتقالية أمر معترف به ومشدد عليه ضمن االتفاقية.

 
وتســمح تــدابير التنســيق والمواءمــة المتصــلة بتنفيــذ المعاهــدة فــي إطــار الخطــط الصــحية واإلنمائيــة الوطنيــة  -٢٢

ء على األولويات المحددة في ظل هذه البرامج الصحية أو اإلنمائيـة. لألطراف بالحصول على الموارد الخارجية بنا
وقد تبـيَّن مـن الدراسـة التـي أجراهـا كـل مـن برنـامج األمـم المتحـدة اإلنمـائي وأمانـة االتفاقيـة أن عـددًا قلـيًال فقـط مـن 

 األطراف تمّكن من إدماج اتفاقية المنظمة اإلطارية في مثل هذه الخطط.
  

تقـــديم المشـــورة إلـــى األطـــراف مـــن البلـــدان الناميـــة  ٢٦أمانـــة االتفاقيـــة بموجـــب المـــادة وُيطلـــب أيضـــًا مـــن  -٢٣
والبلــدان التــي تمــر اقتصــاداتها بمرحلــة انتقاليــة بنــاء علــى الطلــب بشــأن مــوارد التمويــل الدوليــة المتاحــة بغيــة تيســير 

 الوفاء بالتزاماتها بموجب االتفاقية.
 

راض المصــادر واآلليــات القائمــة والمحتملــة للمســاعدة وقــدم تقريــر وقــد أجــرت األمانــة المؤقتــة دراســة الســتع -٢٤
إلــى مــؤتمر األطــراف فــي دورتــه األولــى. ومنــذ ذلــك الحــين اســتندت أمانــة االتفاقيــة إلــى األعمــال المقدمــة فــي ذلــك 

مـــل. التقريـــر األولـــي وحـــّدثت القائمـــة بالمصـــادر المحتملـــة  عبـــر إعـــداد قاعـــدة بيانـــات تجســـد نطـــاق االتفاقيـــة بالكا
 وتستخدم قاعدة البيانات لربط األطراف التي حددت احتياجاتها المرتبطة بمصادر الدعم المتاحة دوليًا.

  
وليســت قاعــدة البيانــات جامعــة وافيــة إذ توجــد أيضــًا منظمــات دوليــة أخــرى تتــيح المــوارد الماليــة غيــر أن  -٢٥

مواقـع إلكترونيـة أو عبـر وسـائل أخـرى ال  المعلومات الالزمة للحصول على هـذه المـوارد األخـرى تتـاح أساسـًا علـى
 تكون األطراف على دراية بها على نطاق واسع.

  
  النتائج الرئيسية

  
لم تكـف المعلومـات المستخلصـة مـن االسـتبيانات المرسـلة إلـى األطـراف بشـأن تعبئـة المـوارد لتقـديم تقريـر  -٢٦

الحســبان أن عـدد األطــراف التــي رّدت علــى  عـن العقبــات المواجهــة والتجـارب الناجحــة فــي تعبئــة المـوارد، أخــذًا فــي
طرفًا. وسيكون من الضروري إجراء دراسات حاالت من أجـل اسـتكمال هـذه المهمـة.  ٧٢االستبيانات اقتصر على 

وقـــد حـــدد الفريـــق العامـــل العقبـــات التاليـــة المواجهـــة فـــي الحصـــول علـــى المـــوارد مـــن أجـــل تنفيـــذ اتفاقيـــة المنظمـــة 
 اإلطارية:

  
 مصاعب جمـة فـي سـعيها إلـى إذكـاء الـوعي بالفوائـد الصـحية الناشـئة عـن تنفيـذ اتفاقيـة  تصادف األطراف

المنظمة اإلطارية وبدور تنفيذ االتفاقية في الحد من تكاليف الرعاية الصحية وٕالى الحصول علـى المـوارد ألغـراض 
 التنفيذ على المستوى القطري.
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 راج مكافحــة التبــغ فــي الخطــط اإلنمائيــة. وتــولى ويصــعب أيضــًا مــنح األولويــة لمكافحــة التبــغ أو حتــى إد
 األولوية لمسائل صحية أخرى عاجلة ضمن الخطط الصحية الوطنية.

  ويمكـــن تحســـين الحصـــول علـــى المـــوارد المتاحـــة دوليـــًا فـــي حـــال تمكـــن األطـــراف مـــن إدراج تنفيـــذ اتفاقيـــة
  ل في حال إدراج تنفيذ االتفاقية في المنظمة اإلطارية في خططها اإلنمائية/الصحية الوطنية أو حتى من األفض

  أطر عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية الخاصة بها.
  ويمكن الحصول علـى المـوارد مـن المنظمـات الدوليـة بصـفة عامـة فيمـا يخـص بـرامج محـددة تضـعها هـذه

 األطراف. المنظمات وفقًا لمعايير انتقائية محددة وال تلبي هذه البرامج في بعض األحيان احتياجات
  وال تتبــين فــي الغالــب المنظمــات الدوليــة التــي تتــيح المــوارد احتياجــات األطــراف التــي مــن شــأنها أن تمكــن

 المنظمات الدولية من وضع البرنامج المالئم لتنسيق مشاركة الجهات المانحة في مكافحة التبغ.
 فاقيــة المنظمــة اإلطاريــة اســتخدامًا وال تســتخدم قاعــدة بيانــات األمانــة المتاحــة علــى الموقــع اإللكترونــي الت

واسع النطاق. وتستصـعب األطـراف الحصـول علـى المعلومـات عـن مـوارد التمويـل األولـي أو سـائر أشـكال المـوارد 
 المتاحة لتحديد الوكاالت الصحية واإلنمائية التي تدعم مكافحة التبغ على سبيل المثال.

  اتفاقية المنظمة اإلطارية.وتحتاج األطراف إلى أداة لتقدير تكاليف تنفيذ 
  

ويستطيع الفريق العامل من جهة أخرى تحديد التجارب التالية الناجحة في تنفيذ اتفاقيـة المنظمـة اإلطاريـة  -٢٧
 والمنطوية على تعبئة الموارد:

 
  في يعتبر اعتماد تدابير تشريعية وٕادارية وتنظيمية وطنية ال تتطلب موارد مالية كثيرة وتؤثر تأثيرًا ملحوظًا

 الصحة العمومية نقطة انطالق جيدة.
  وقد عاد التنسيق المتعدد القطاعـات علـى المسـتوى الـوطني بالفوائـد علـى تعبئـة المـوارد مـن أجـل سياسـات

مكافحة التبغ. وساهم إرساء أو تعزيز مثل هذا التنسيق في عدة بلدان فـي تـوفير اسـتجابة ماليـة منسـقة لمقتضـيات 
 تزام السياسي والمشاركة السياسية في إطار جهود مكافحة تعاطي التبغ.وباء التبغ وفي تدعيم االل

  وساعد إدراج مكافحة التبغ في أدوات التخطيط اإلنمائي البلدان على إدماج اتفاقيـة المنظمـة اإلطاريـة فـي
لمــوارد خططهـا اإلنمائيـة الوطنيـة وفـي أطـر عمـل األمـم المتحــدة للمسـاعدة اإلنمائيـة وعلـى الحصـول بالتـالي علـى ا

 ألغراض التنفيذ.
  وحققــت األطــراف التــي تتبــع نهجــًا يشــمل الحكومــة ككــل لمكافحــة التبــغ نتــائج أفضــل مــن غيرهــا فــي تعبئــة

  الموارد على الصعيدين الوطني والدولي من أجل تنفيذ اتفاقية المنظمة اإلطارية.
  

  اإلجراءات المقترحة
 

يين وصـــانعي القـــرارات بهـــدف تعبئـــة المـــوارد دعـــم األطـــراف إلذكـــاء الـــوعي فـــي صـــفوف الزعمـــاء السياســـ -٢٨
الداخليــة بنــاء علــى البينــات التــي تشــهد علــى اآلثــار الصــحية واالجتماعيــة واالقتصــادية الناجمــة عــن تعــاطي التبــغ 

 (األمانة بالتعاون مع المنظمة وسائر المنظمات المعنية بما فيها منظمات المجتمع المدني).
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قــة بمــا يلــي: (أ) ســبل اتخــاذ تــدابير إداريــة وتنظيميــة ال تتطلــب مــوارد ضــمان بنــاء قــدرات األطــراف المتعل -٢٩
ماليــة كثيــرة مثــل فــرض الضــرائب علــى التبــغ تمشــيًا مــع المبــادئ التوجيهيــة لتنفيــذ اتفاقيــة المنظمــة اإلطاريــة؛ (ب) 

تنفيـذ االتفاقيـة  سـيما مـن خـالل أسـاليب ابتكاريـة؛ (ج) وسـبل تنسـيق جهـود وسبل تعبئة الموارد الوطنية والدوليـة وال
ومواءمتها مع الخطط الصحية واإلنمائية الوطنية بغية الحصول على الموارد في ظل البرامج الصحية أو اإلنمائية 

 (األمانة بالتعاون مع المنظمة وسائر المنظمات المعنية).
  

وضــع هيكــل للتنســيق بــين الجهــات صــاحبة المصــلحة يــوفر المعلومــات عــن فــرص الحصــول علــى آليــات  -٣٠
المساعدة من خالل عقـد اجتماعـات منتظمـة مـع المنظمـات الدوليـة والمنظمـات الحكوميـة الدوليـة والمنظمـات غيـر 
الحكومية وأي منظمات أخرى تتيح أو قد تتيح الموارد بتوجيـه مـن مـؤتمر األطـراف بهـدف تعزيـز التعـاون بـين هـذه 

 ية (األمانة).المنظمات وتحسين االستجابة الحتياجات األطراف المالية والتقن
  

 جعل قاعدة بيانات اتفاقية المنظمة اإلطارية الخاصة بالموارد أيسر استخدامًا (األمانة). -٣١
  

مواصلة إعداد أدوات شـاملة لتقـدير تكـاليف تنفيـذ اتفاقيـة المنظمـة اإلطاريـة وٕاتاحـة هـذه األدوات لألطـراف  -٣٢
 ألمانة بدعوة المنظمة).لكي تستخدمها على المستوى القطري وتكيفها مع السياق الوطني (ا

  
إعداد أداة منهجية وٕاتاحتها لتقييم اآلثار االقتصادية الناجمة عن تعاطي التبغ على عبء المـرض والـنظم  -٣٣

الصـــحية وســـائر التكـــاليف االجتماعيـــة والبيئيـــة واالقتصـــادية ذات الصـــلة التـــي تـــؤثر فـــي الفقـــر والتنميـــة بمـــا فيهـــا 
  عن عدم مكافحة استهالك التبغ (األمانة بدعوة البنك الدولي). التكاليف الصحية واالقتصادية الناتجة

  
  التنسيق المتعدد القطاعات

  
  الوالية

  
  من اتفاقية المنظمة اإلطارية. ٢-٥تحديد أدوات جديدة لدعم األطراف في تنفيذ المادة 

  
  معلومات أساسية

  
إقامـة أو تعزيـز آليـة تنسـيقية وطنيـة من اتفاقية المنظمـة اإلطاريـة علـى تـولي األطـراف  ٢-٥تنص المادة  -٣٤

 أو مراكز اتصال وتمويلها لمكافحة التبغ.
  

ويساهم إرساء أو تعزيز آليات تنسيقية وطنيـة فـي تنسـيق االسـتجابة لمقتضـيات وبـاء التبـغ ويـدعم االلتـزام  -٣٥
 السياسي والمشاركة السياسية في إطار جهود مكافحة تعاطي التبغ.

  
  النتائج الرئيسية

  
ســيما البلــدان الناميــة والبلــدان التــي تمــر اقتصــاداتها بمرحلــة انتقاليــة إلــى أداة منهجيــة  ألطــراف والتحتــاج ا -٣٦

مالئمــــة لتقيــــيم اآلثــــار االقتصــــادية الناجمــــة عــــن تعــــاطي التبــــغ علــــى عــــبء المــــرض والــــنظم الصــــحية والتكــــاليف 
ثرة فـي الفقـر والتنميـة بهـدف اسـتنهاض االجتماعية والبيئية واالقتصادية ذات الصلة الناتجة عن تعاطي التبغ والمـؤ 

همــم الزعمــاء السياســيين وصــانعي القــرارات لوضــع آليــة تنســيق متعــددة القطاعــات وتعزيــز التــأثير اإليجــابي لتنفيــذ 
 اتفاقية المنظمة اإلطارية في الصحة العمومية واالقتصادات.
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اريـــة وتقـــديرات فوائـــد عائـــدات ومـــن شـــأن الدراســـات االقتصـــادية األخـــرى عـــن تنفيـــذ اتفاقيـــة المنظمـــة اإلط -٣٧
االســتثمار مــن حيــث العوامــل الصــحية واالجتماعيــة واالقتصــادية أن تيســر اتخــاذ القــرار بشــأن إنشــاء آليــة مــن هــذا 

 القبيل وتعبئة الموارد.
  

وينبغي إدراج نتائج هذه الدراسات والعمـل علـى تكـوين المبـررات االقتصـادية فـي أداة للـدعوة تعـرض علـى  -٣٨
السياســات وصــانعي القــرارات الرفيعــي المســتوى علــى الصــعيد القطــري وعلــى الصــعيدين اإلقليمــي والعــالمي راســمي 

 حسب مقتضى الحال.
  

وتتمتع الجهات الشريكة اإلنمائية وخصوصًا البنك الـدولي وبرنـامج األمـم المتحـدة اإلنمـائي ومـؤتمر األمـم  -٣٩
الصـلة فـي هـذا المجـال وينبغـي لهـا بالتـالي تنـاول مسـألة إعـداد هـذه المتحدة للتجارة والتنمية والمنظمة بالخبرة ذات 

 األداة المنهجية بالتنسيق على الصعيد العالمي وعلى المستويين اإلقليمي والوطني.
  

واتفاقية المنظمة اإلطارية هي معاهدة خاصة بالصحة غير أن تنفيذها التام يعتمد على المشاركة النشـطة  -٤٠
 اعات الحكومية على أساس نهج يشمل الحكومة ككل.لقطاع الصحة وسائر القط

  
وعلى الرغم من أن إعداد أداة منهجية/دراسـات اقتصـادية أمـر مـا زال عالقـًا، ينبغـي لألطـراف أن تسـتخدم  -٤١

 بعد االتفاقية القانوني إلحراز التقدم في الوفاء بالتزاماتها بموجب االتفاقية.
  

  اإلجراءات المقترحة
  

ألطــراف عنــد االقتضــاء وبنــاء علــى الطلــب مــن أجــل إجــراء دراســات اقتصــادية عبــر تقــديم التوجيــه إلــى ا -٤٢
حســب مقتضــى الحــال  ٣٦الجهــات صــاحبة المصــلحة المعنيــة باســتخدام األداة المنهجيــة المشــار إليهــا فــي الفقــرة 

 (األمانة بالتعاون مع المنظمة وسائر المنظمات المعنية).
 

إلـى األطـراف مـن أجـل وضـع اسـتراتيجيات وطنيـة شـاملة ومتعـددة تقديم التوجيه والدعم بنـاء علـى الطلـب  -٤٣
 (األمانة بالتعاون مع المنظمة). ١-٥القطاعات لمكافحة التبغ وخطط وبرامج محسوبة التكاليف تمشيًا مع المادة 

  
تقــديم خيــارات إلرســاء التنســيق الــوطني والمتعــدد القطاعــات الفعــال بضــمان مشــاركة القطاعــات الحكوميــة  -٤٤

 (الفريق العامل). ٢-٥ها دور رئيسي في تنفيذ اتفاقية المنظمة اإلطارية تمشيًا مع المادة التي ل
  

العمــل النشــط مــع المجتمــع المــدني فــي مجــال تعزيــز التنســيق المتعــدد القطاعــات وتعبئتــه ألغــراض التنفيــذ  -٤٥
ــــد ا ــــة مــــن المجتمــــع المــــدني عن ــــة وٕاشــــراك الجهــــات الفاعل ــــة المنظمــــة اإلطاري ــــد الفعــــال التفاقي القتضــــاء فــــي تحدي

 االستراتيجيات والخطط والمشاريع الوطنية ووضعها (األطراف).
  

  التعاون الدولي
  

  الوالية
  

تقديم توصيات لتعزيز التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي وكذلك التعاون بـين بلـدان الشـمال والجنـوب مـن 
  قدرات البلدان األطراف.أجل تنفيذ اتفاقية المنظمة اإلطارية بما يسهم في بناء 
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تحديد أفضـل الممارسـات والتوصـية باتباعهـا فيمـا يتعلـق بالوصـول إلـى المـوارد الدوليـة مـن أجـل مكافحـة التبـغ مـن 
  خالل التعاون الثنائي والمتعدد األطراف وغيرهما من فرص التعاون اإلنمائي.

 
تبــادل المعلومــات والتعــاون بــين األطــراف وتعزيــز دراســة إمكانيــات االســتفادة مــن التكنولوجيــات الحديثــة ألغــراض 

  التنفيذ الفعال التفاقية المنظمة اإلطارية.
  

  معلومات أساسية
  

مــن االتفاقيــة األمانــة إلــى إرســاء التعــاون مــع المنظمــات الحكوميــة الدوليــة والمنظمــات  ٢٥تــدعو المــادة  -٤٦
واإلنمائيــة بتوجيــه مــن مــؤتمر األطــراف مــن أجــل  الحكوميــة الدوليــة اإلقليميــة المختصــة بمــا فيهــا المؤسســات الماليــة

 إتاحة التعاون التقني والمالي الالزمين لبلوغ الغرض المنشود لهذه االتفاقية.
 

(هـ) أمانة االتفاقية بضمان التنسيق الالزم بهدي من مؤتمر األطراف مـع المنظمـات ٣-٢٤وتكلف المادة  -٤٧
 مية وغيرها من الهيئات.الحكومية الدولية المختصة الدولية منها واإلقلي

  
 FCTC/COP4(19)و FCTC/COP4(17)و FCTC/COP3(19)و FCTC/COP2(10)وفــــــــــــــــــي القــــــــــــــــــرارات  -٤٨
، أيد مؤتمر األطراف الجهود FCTC/COP5(19)و FCTC/COP5(14)و FCTC/COP5(13)و FCTC/COP4(20)و

الدوليـة اإلقليميـة والهيئـات األخـرى الرامية إلى تدعيم التنسيق مع المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات الحكومية 
 وتعزيز التعاون بين بلدان الجنوب بإدراجها في خطط العمل والميزانيات الثنائية المعنية.

  
وتتعــاون أمانــة االتفاقيــة مــع الوكــاالت المعنيــة لمواصــلة تــدعيم المســاعدة المتعــددة القطاعــات المقدمــة إلــى  -٤٩

األطراف. وأول إطار لمثـل هـذا التعـاون هـو تـوفير الـدعم التقنـي المتعـدد القطاعـات لألطـراف مـن خـالل المسـاعدة 
بــين الوكــاالت والمعنيــة بمكافحــة التبــغ  المتخصصــة المقدمــة مــن فرقــة عمــل األمــم المتحــدة المخصصــة المشــتركة

المعنيــة بالوقايــة مــن األمــراض غيــر المعديــة (غيــر و الوكــاالت وفرقــة عمــل األمــم المتحــدة الالحقــة المشــتركة بــين 
 التي تشارك أمانة االتفاقية في عضويتها. ١السارية) ومكافحتها

  
ت الحكومية الدولية اإلقليمية المعتمدة وهناك إطار ثان محتمل يضم المنظمات الحكومية الدولية والمنظما -٥٠

بصـفة مراقــب لـدى مــؤتمر األطــراف وغيـر المشــاركة فـي عضــوية فرقــة العمـل المخصصــة المشـتركة بــين الوكــاالت 
يشـمل هـذا اإلطـار أيضـًا . وفضًال عن ذلك، بالوقاية من األمراض غير المعدية (غير السارية) ومكافحتهاوالمعنية 

وفي المرحلة التالية مـن المسـاعدة الخاصـة  .المعتمدة بصفة مراقب لدى مؤتمر األطرافالمنظمات غير الحكومية 
بالتنفيذ والمقدمة إلى األطراف ستقتضي إمكانية العمل مع هذه المنظمات اهتمامًا أوثق مـن حيـث التنسـيق وتعزيـز 

 في تنفيذ االتفاقية على المستوى القطري. تهاقوة دفع مساهم
  

الثالث منظمات دولية وٕاقليمية مهمة أخرى ال تندرج في اإلطارين المذكورين أعـاله وتضـم ويشمل اإلطار  -٥١
مصـــارف التنميـــة اإلقليميـــة ووكـــاالت المعونـــة الدوليـــة. ويمكـــن أن يـــؤدي هـــذا اإلطـــار الثالـــث إلـــى جانـــب الشـــبكات 

 الصحية الدولية دورًا مهمًا في تنفيذ االتفاقية على الصعيدين القطري والدولي.
  

 .١٠-٦٦ ع ص جمعية الصحة العالمية ج وقرار E/2013/L23انظر مقرر المجلس االقتصادي واالجتماعي    ١                                                           
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  لنتائج الرئيسيةا
  

تتجاوز أبعاد االتفاقية اإلنمائية والمتعددة القطاعات الحدود المحليـة وتـدعو إلـى توطيـد الخبـرات وعالقـات  -٥٢
 التعاون الدولية والمتعددة القطاعات من أجل مساعدة األطراف على تنفيذ االتفاقية.

 
انة االتفاقية والمنظمة (بما يشمل وال بد من تبسيط التنسيق بين مختلف الجهات صاحبة المصلحة مثل أم -٥٣

مكاتبهــا اإلقليميــة والقطريــة) والجهــات الشــريكة اإلنمائيــة والمجتمــع المــدني فــي تقــديم المســاعدة المتعــددة القطاعــات 
إلـــى األطـــراف بغيـــة تنـــاول مســـألة المســـاعدة التقنيـــة علـــى نحـــو شـــامل. ومـــن شـــأن التعـــاون األوثـــق والمنفـــتح بـــين 

 ينفع االتساق ويساعد على الحيلولة دون ازدواجية الجهود.المنظمات الرئيسية أن 
 

وتبين المعلومات المجمعة في هذا الصدد أن هناك حاجة إلـى تعزيـز وضـوح توزيـع العمـل وتنسـيق الـدعم  -٥٤
المقدم من الجهـات صـاحبة المصـلحة الرئيسـية والتنسـيق الفعـال ضـمن المنظمـة (فيمـا بـين أمانـة االتفاقيـة ومكاتـب 

قليميـــة والقطريـــة). وينبغـــي أيضـــًا إشـــراك المنظمـــات غيـــر الحكوميـــة والحكومـــات الوطنيـــة إلـــى جانـــب المنظمـــة اإل
 الحكومات المحلية في بعض الحاالت.

  
وينبغي تكثيف الجهود إلشراك وكاالت األمم المتحدة األخرى في مكافحة التبغ بهدف عكـس أنشـطة فرقـة  -٥٥

 بالوقايـة مـن األمـراض غيـر المعديـة (غيـر السـارية) ومكافحتهـا العمل المخصصة المشتركة بين الوكاالت والمعنية
على المستوى القطري. وال بد من التنسيق بين الجهات صاحبة المصلحة (مثل مكاتب المنظمة اإلقليميـة والقطريـة 

 يف.وغيرها)، بما في ذلك تبادل المعلومات عن األنشطة المقررة، لتجنب االزدواجية وتحقيق الوفورات في التكال
  

وتتطلب إمكانية تقديم المساعدة المتعددة القطاعات من الجهات الشريكة اإلنمائية بمـا فيهـا وكـاالت األمـم  -٥٦
المتحدة إلى األطراف تعزيز إدراك األفرقة القطرية التابعة لألمم المتحـدة والتزامهـا. وفـي هـذا الصـدد، تكتسـي أدوار 

سيما بهدف تلبية طلبات األطراف الداعية  مقيمين أهمية كبيرة والمكاتب المنظمة القطرية ومنسقي األمم المتحدة ال
 إلى إدراج تنفيذ االتفاقية في أطر عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية.

  
ويشــمل بعــد التعــاون الــدولي أيضـــًا التعــاون بــين بلــدان الجنـــوب والتعــاون الثالثــي والشــبكات والمؤسســـات  -٥٧

 مختلف مجاالت االتفاقية.المعنية التي يمكنها أن تسهم في 
  

وسيكون من الممكن عبر تنفيذ النتائج المستنتجة والمشار إليها أعاله االستفادة من القدرات التقنية الراهنة  -٥٨
المتاحــة لــدى الجهــات الشــريكة اإلنمائيــة علــى المســتوى القطــري ومنظمــات المجتمــع المــدني المتمتعــة بــالخبرات فــي 

وغيرها من المجاالت التقنية ذات الصلة التي يمكن تبادلها مع بلدان أخرى حيث توجد المجاالت القانونية والعلمية 
 أوجه شبه ذات صلة.

  
  التوصيات

  
تشـــجيع زيـــادة فـــرص مشـــاركة األفرقـــة القطريـــة التابعـــة لألمـــم المتحـــدة واضـــطالع منســـقي األمـــم المتحـــدة  -٥٩

المساعدة المتعددة القطاعات والنهوض بها بغرض تنفيـذ المقيمين وممثلي المنظمة القطريين بدور القيادة في تقديم 
اتفاقية المنظمة اإلطارية وٕادمـاج االتفاقيـة فـي أطـر عمـل األمـم المتحـدة للمسـاعدة اإلنمائيـة واسـتراتيجيات المنظمـة 

 للتعاون القطري (األطراف).
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ميـــع القطاعـــات اضـــطالع األطـــراف فـــي االتفاقيـــة بـــدور مهـــم فـــي حفـــز المســـاعدة التقنيـــة علـــى مســـتوى ج -٦٠
المعنيــة وضــرورة تعاونهــا مــع بلــدان أخــرى علــى المســتويين الــوطني واإلقليمــي وعلــى الصــعيد العــالمي تمشــيًا مــع 

 التزاماتها بموجب االتفاقية (األطراف).
  

تشجيع استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الحديثة عبر شبكات تحفز تبادل المعلومات والمعـارف  -٦١
بين األطراف والجهات الشريكة اإلنمائية بما فيها المجتمع المدني فضًال عن مساعدة األطراف التي  الفعال والنشط

ــا المعلومــات واالتصــاالت الجديــدة علــى المشــاركة فــي عمليــات  تصــادف الصــعوبات فــي الحصــول علــى تكنولوجي
 تبادل المعلومات والمعارف على نحو نشط وفعال (األمانة والمنظمة).

  
للتنســـيق بـــين مختلـــف الجهـــات صـــاحبة المصـــلحة التـــي مـــن شـــأنها تـــوفير المســـاعدة التقنيـــة وضـــع هيكـــل  -٦٢

 المتعددة القطاعات بغرض تناول هذه المسألة على نحو شامل (األمانة بتوجيه من مؤتمر األطراف).
  

ة على االتصال بمكاتب المنظمة القطرية و/أو اإلقليمية وأمانة االتفاقية بخصوص مسائل المساعدة التقني -٦٣
مســتوى جميــع القطاعــات المعنيــة بهــدف ضــمان الــربط بــالخبراء المعنيــين أو وكــاالت األمــم المتحــدة المتخصصــة 

 والجهات الشريكة اإلنمائية (األطراف).
  

استكشاف الفـرص المحتملـة للمسـاعدة التقنيـة المتاحـة علـى المسـتويات الثنائيـة أو اإلقليميـة/دون اإلقليميـة  -٦٤
 نائي واإلقليمي جانبًا مهمًا من التعاون الدولي ألغراض تنفيذ االتفاقية (األطراف).باعتبار التعاون الث

  
مواصلة االرتقاء بالتنفيذ التـام التفاقيـة المنظمـة اإلطاريـة ومنحـه األولويـة ضـمن فرقـة عمـل األمـم المتحـدة  -٦٥

وآليـات  السـارية) ومكافحتهـابالوقاية من األمراض غير المعديـة (غيـر المخصصة المشتركة بين الوكاالت والمعنية 
 التنسيق المعنية األخرى (األمانة بالتعاون مع المنظمات المعنية األخرى).

  
رفــع تقــارير منتظمــة إلــى مــؤتمر األطــراف عــن أعمــال فرقــة العمــل المخصصــة المشــتركة بــين الوكــاالت  -٦٦

لتنســيق المعنيــة األخــرى مــن أجــل وآليــات ا بالوقايــة مــن األمــراض غيــر المعديــة (غيــر الســارية) ومكافحتهــاوالمعنيــة 
دعــم تنفيــذ اتفاقيــة المنظمــة اإلطاريــة وتمكــين مــؤتمر األطــراف مــن رصــد التقــدم المحــرز وتقــديم التوجيــه بشــأن هــذه 

 األعمال (األمانة).
  

  إبراز اتفاقية المنظمة اإلطارية في المحافل الدولية على نطاق أوسع
  

  الوالية
  

  اتفاقية المنظمة اإلطارية في المحافل الدولية على نطاق أوسع.تقديم توصيات بشأن كيفية تعزيز 
  

   معلومات أساسية
  

قــرارًا طلــب بموجبــه إلــى األمــين العــام  ٢٠١٣اعتمــد مجلــس األمــم المتحــدة االقتصــادي واالجتمــاعي عــام  -٦٧
م المتحـــدة لألمـــم المتحـــدة أن ينشـــئ بالتعـــاون الوثيـــق مـــع المـــدير العـــام لمنظمـــة الصـــحة العالميـــة فرقـــة عمـــل األمـــ

بتوسـيع واليـة فرقـة  (غيـر السـارية) ومكافحتهـاالمشتركة بين الوكاالت والمعنية بالوقايـة مـن األمـراض غيـر المعديـة 
عمــل األمــم المتحــدة المخصصــة المشــتركة بــين الوكــاالت والمعنيــة بمكافحــة التبــغ. وتــدعو منظمــة الصــحة العالميــة 

فع فرقة العمل تقاريرها إلى المجلس االقتصادي واالجتماعي عن طريـق فرقة العمل إلى االنعقاد وتتولى قيادتها وتر 
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األمــين العــام لألمــم المتحــدة وتــدمج عمــل فرقــة عمــل األمــم المتحــدة المخصصــة المشــتركة بــين الوكــاالت والمعنيــة 
 بمكافحة التبغ، بما في ذلك العمل المتعلق بدعم التنفيذ المعجل التفاقية المنظمة اإلطارية.

 
متــوخى أن تــدعو المنظمــة إلــى عقــد اجتمــاعين لفرقــة العمــل فــي الســنة وأن يشــمل أحــد االجتمــاعين ومــن ال -٦٨

عقد جلسة على مدى يـوم واحـد تخصـص لمكافحـة التبـغ وتنفيـذ اتفاقيـة المنظمـة اإلطاريـة. وينبغـي ألمانـة االتفاقيـة 
ى النحـو الواجـب فـي إطـار واليـة أن تواصل العمل من أجل ضمان تناول مسألة مكافحة التبغ ومنحهـا األولويـة علـ

 فرقة العمل بغرض المساعدة على ضمان الحفاظ على المكاسب المحققة في مجال التعاون الدولي.
  

  النتائج الرئيسية
  

ما زال البرنامج الخاص باألمراض غير السارية يحشد الـزخم علـى الصـعيد العـالمي وتتـاح فرصـة إلدمـاج  -٦٩
فـي هـذا السـياق األوسـع نطاقـًا. وهنـاك تطـور رئيسـي يبـين هـذه الفرصـة المتاحـة أال تنفيذ اتفاقية المنظمـة اإلطاريـة 

وهــو إنشــاء آليــة المنظمــة العالميــة لتنســيق الوقايــة مــن األمــراض غيــر الســارية ومكافحتهــا التــي تــدعو المنظمــة إلــى 
لصــناديق والبــرامج عقــدها وتستضــيفها وتتــولى قيادتهــا وتتمتــع بعالقــات شــراكة مــع جهــات مثــل الــدول األطــراف وا

 والوكاالت التابعة لألمم المتحدة والجهات الشريكة الدولية األخرى والجهات الفاعلة من غير الدول.
 

ـــة  -٧٠ ورأى بعـــض األطـــراف فـــي الفريـــق العامـــل أن إطـــار األمـــراض غيـــر الســـارية يتـــيح فرصـــة لتنفيـــذ اتفاقي
ل هذا التنفيذ سيستفيد من تكوين االلتزام باسـتجابة المنظمة اإلطارية في سياق أوسع نطاقًا مما يحشد الزخم وأن مث

عالمية لمقتضيات الوقاية من األمـراض غيـر السـارية ومكافحتهـا بينمـا رأى بعـض األطـراف األخـرى أنـه مـن المهـم 
الحفاظ علـى التركيـز علـى طبيعـة االتفاقيـة وسـمتها الخاصـة باعتبـار التبـغ عامـل الخطـر الرئيسـي بحيـث ال ُيسـمح 

 ل المصالح التجارية وغيرها من المصالح الراسخة لدوائر صناعة التبغ اإلضرار بتنفيذ االتفاقية.بأن تواص
  

وعلى الصـعيد الـوطني، ينبغـي تكثيـف الجهـود إلشـراك وكـاالت األمـم المتحـدة فـي مكافحـة التبـغ بالتنسـيق  -٧١
 مع األنشطة التي تضطلع بها األفرقة القطرية التابعة لألمم المتحدة.

  
سـيما عـن طريـق عمـل فرقـة عمـل  أن يحافظ على المكاسب المحققة في مجال التعاون الدولي والوينبغي  -٧٢

األمم المتحدة المخصصة المشتركة بين الوكاالت والمعنية بمكافحة التبغ وأن يظـل تنفيـذ اتفاقيـة المنظمـة اإلطاريـة 
قتصــادي واالجتمــاعي ورصــد التقــدم يمثــل جــزءًا خاصــًا مــن ســياق رفــع التقــارير عبــر األمــين العــام إلــى المجلــس اال

(غيــر المحـرز فــي فرقــة عمــل األمــم المتحــدة المشــتركة بــين الوكـاالت والمعنيــة بالوقايــة مــن األمــراض غيــر المعديــة 
 .السارية) ومكافحتها

  
وهناك مجال يثير قلقًا متزايدًا ويتمثل في تدخل دوائر صناعة التبـغ. فـدوائر صـناعة التبـغ تكثـف جهودهـا  -٧٣

 في اعتماد تشريعات ولوائح متقدمة وتنفيذها.للتدخل 
  

وفــي هــذا الســياق، مــن الضــروري مســاعدة األطــراف علــى التصــدي لمثــل تلــك األنشــطة مــن خــالل إنشــاء  -٧٤
 أفرقة معنية بالدعوة وشن حمالت إعالمية.

  
 وينبغــي أن تســلط تلــك الحمــالت األضــواء أساســًا علــى مــا تعــود بــه مكافحــة التبــغ مــن فوائــد متعــددة علــى -٧٥

الصحة العمومية واالقتصاد والتنمية والحد من الفقر وعلى ضرورة حماية تنفيذ اتفاقية المنظمة اإلطارية مـن تـدخل 
 دوائر صناعة التبغ.

  



FCTC/COP/6/19    Annex   

16 

ويكتســـي تقيـــيم اآلثـــار االقتصـــادية واالجتماعيـــة الناجمـــة عـــن تعـــاطي التبـــغ علـــى الـــنظم الصـــحية وعـــبء  -٧٦
االقتصــادية ذات الصــلة التــي تــؤثر فــي الفقــر والتنميــة أهميــة رئيســية المــرض وســائر التكــاليف االجتماعيــة والبيئيــة و 

الســتنهاض همــم الزعمــاء السياســيين وصــانعي القــرارات فــي جميــع أنحــاء العــالم وســيمثل عنصــرًا رئيســيًا مــن تعزيــز 
 إبراز االتفاقية.

  
  التوصيات

  
لمية األولى وعلى أثرها الواسع تسليط األضواء على اتفاقية المنظمة اإلطارية بوصفها معاهدة الصحة العا -٧٧

 النطاق على الصحة العمومية (األطراف واألمانة وجميع الجهات صاحبة المصلحة المعنية).
 

زيــادة فــرص تعزيــز اتفاقيــة المنظمــة اإلطاريــة فــي محافــل الصــحة العموميــة وفــي الســياق الــدولي األوســع  -٧٨
ة وحقــوق اإلنســان والتجــارة والتنميــة (األطــراف واألمانــة نطاقــًا، بمــا فــي ذلــك المحافــل التــي تتنــاول مســائل مثــل البيئــ

 وجميع الجهات صاحبة المصلحة المعنية).
  

اســـتخدام المعلومـــات والبيانـــات الوقائعيـــة عـــن آثـــار اســـتهالك التبـــغ علـــى عـــبء المـــرض والفقـــر والتنميـــة  -٧٩
 ية).والصحة العمومية بصفة عامة (األطراف واألمانة وجميع الجهات صاحبة المصلحة المعن

  
فـــي جميـــع  ٢٠١٥إيـــالء العنايـــة الواجبـــة إلدراج تنفيـــذ اتفاقيـــة المنظمـــة اإلطاريـــة فـــي خطـــة مـــا بعـــد عـــام  -٨٠

 المحافل الدولية المعنية (األطراف).
  

تنـــاول مســـألة إبـــراز اتفاقيـــة المنظمـــة اإلطاريـــة عبـــر نظـــام للمعلومـــات واســـتراتيجية وخطـــة عمـــل متينتـــين  -٨١
 لإلعالم والتوعية (األمانة).

  
هــوض بحمــالت مشــتركة تؤيــدها الجهــات صــاحبة المصــلحة المعنيــة بمــا فيهــا الشخصــيات والجماعــات الن -٨٢

ومنظمات المجتمع المدني المناسبة بهدف إبراز اتفاقية المنظمة اإلطارية ومجال مكافحـة التبـغ بوصـفه أولويـة مـن 
 ة المعنية).األولويات الصحية واإلنمائية (األطراف واألمانة وجميع الجهات صاحبة المصلح

  
اســتخدام األنشــطة المرتبطــة بــاليوم العــالمي لالمتنــاع عــن التــدخين مــن أجــل إذكــاء الــوعي بأهميــة مكافحــة  -٨٣

 التبغ واتفاقية المنظمة اإلطارية (األطراف).
  

=     =     =  


