
 

مؤتمر األطراف في اتفاقية منظمـة 
الصـــحة العالميـــة اإلطاريـــة بشـــأن 

   مكافحة التبغ
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FCTC/COP6(16)   الغايـة العالميـة المتعلقـة السعي إلى تعزيز إسهام مؤتمر األطـراف فـي تحقيـق
  باألمراض غير السارية والخاصة بالحد من تعاطي التبغ

  

 األطراف، مؤتمر  
 

 والتنمية الصحية، والنظم الصحة على وتأثيره العالمي التبغ وباء حصيلة ارتفاع إزاء عميق قلق إذ يساوره
  واالقتصادية؛ االجتماعية
  

وٕاذ يذّكر باإلعالن السياسي الصـادر عـن االجتمـاع الرفيـع المسـتوى للجمعيـة العامـة لألمـم المتحـدة بشـأن 
والذي يؤكد على ضرورة تعزيز اإلجراءات الخاصة  ١) ومكافحتها،السارية(غير  المعديةالوقاية من األمراض غير 

  بمكافحة التبغ من خالل تنفيذ اتفاقية المنظمة اإلطارية؛
  

باعتمـاد إطـار رصـد عـالمي بشـأن الوقايـة  ١٠-٦٦ج ص عبقرار جمعية الصحة العالمية  ذكر مجدداً وٕاذ ي
 تحقيـق فـي المتمثلـة االختيارية العالمية الغاية بلوغ في اإلسهاممن األمراض غير السارية ومكافحتها، والذي يشمل 

 فـأكثر العمر من عاماً  ١٥ يبلغون الذين األشخاص بين التبغ لتعاطي الراهن االنتشار في٪ ٣٠ قدره نسبي خفض
  ؛٢٠٢٥بحلول عام 
  

الخـــاص بالوثيقـــة الختاميـــة  A/RES/68/300المتحـــدة  لألمـــم العامـــة وٕاذ يضـــع فـــي اعتبـــاره قـــرار الجمعيـــة
لوقايـــة مـــن الجتمـــاع الجمعيـــة العامـــة الرفيـــع المســـتوى المعنـــي باالســـتعراض والتقيـــيم الشـــاملين للتقـــدم المحـــرز فـــي ا

 غيـر ضاألمـرا مـن الوقايـة فـي المحـرز التقـدم بـأن) ومكافحتهـا والـذي يقـر السـاريةغيـر غيـر المعديـة (األمـراض 
التنفيـذ المعجـل التفاقيـة المنظمـة بشـدة، ويـدعو إلـى  متباينـاً  وكـان كافيـاً  يكـن ولـم ومكافحتهـا كـان بطيئـاً  المعديـة

 التبــغ والمحــددات مثــل الخطــر عوامــل لمعالجــة الصــلة ذات التــدخالت لتنفيــذ التــزام محــدد المــدة اإلطاريــة، ووضــع
  ؛٢٠١٦ عام بحلول األساسية االجتماعية
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بالـــوقايـــــة مــــن األمــــراض غيــــر الســــارية ومعنيــــة  تابعــــة للمنظمــــة عالميــــة تنســــيق آليــــة بإنشــــاء وٕاذ يرحــــب
ــــة مـــن األمـــر  ـــة بالـــوقاي ـــين الوكــــاالت والمعني اض غيـــر الســـارية ومكافحتهـــا وفرقـــة عمـــل األمـــم المتحـــدة المشـــتركة ب

لتنســيق أنشــطة منظمــات األمــم المتحــدة وســائر المنظمــات الدوليــة المعنيــة والجهــات  منبــراً  تــوفر والتــي ومكافحتهــا،
  ؛ الفاعلة غير الدول

  
العامـل  الفريـق تقريـرفـي  البلـدانوٕاذ يرحب بإدراج غايـة لتعزيـز تنفيـذ اتفاقيـة المنظمـة اإلطاريـة فـي جميـع 

الــذي يرســي القاعــدة  ١المســتدامة التنميــة بأهــداف المعنــيالتــابع للجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة و المفتــوح العضــوية 
، باإلقرار بأخذ المساهمات األخـرى ٢٠١٥الرئيسية إلدماج أهداف التنمية المستدامة في خطة التنمية لما بعد عام 

  ٢أثناء الدورة التاسعة والستين للجمعية العامة؛أيضًا في عين االعتبار في هذه العملية التفاوضية الحكومية الدولية 
  

وٕاذ يؤكــد علــى هــذه االلتزامــات ويؤكــد دور مــؤتمر األطــراف بوصــفه الهيئــة الرئاســية العالميــة التــي تتــولى 
  للوالية المنوطة باتفاقية المنظمة اإلطارية؛ مكافحة التبغ وفقاً 

  
 المتمثلـة االختياريـة العالميـة الغايـة بلـوغل المشـترك والعمـل الـدولي والتعـاون التضـامن أهمية على وٕاذ يؤكد

 عامــاً  ١٥ يبلغــون الــذين األشــخاص بــين التبــغ لتعــاطي الــراهن االنتشــار فــي٪ ٣٠ قــدره نســبي خفــض تحقيــق فــي
  اتفاقية المنظمة اإلطارية، وأغراض أهداف مع يتماشى األمر الذي ،فأكثر العمر من
  
 كافة إلى ما يلي: األطرافيدعو   -١

 االنتشارفي  لتحقيق خفض نسبي ٢٠٢٥لعام  وطني هدف في تحديد ٢٠١٥النظر بحلول عام   ) أ(
فـأكثر، أخـذًا فـي الحسـبان الغايـة  العمـر مـن عامـاً  ١٥ يبلغـون الـذين األشـخاص بـين التبـغ لتعاطي الراهن

لـدى  التبـغ لتعـاطي الـراهن االنتشـارفـي  ٪٣٠العالمية االختيارية المتمثلة في تحقيـق خفـض نسـبي بنسـبة 
 سنة وأكثر باالستناد إلى توجيهات منظمة الصحة العالمية؛ ١٥األشخاص البالغة أعمارهم 

فــي وضــع سياســات وخطــط وطنيــة متعــددة القطاعــات أو تعزيزهــا مــن  ٢٠١٥النظــر بحلــول عــام   (ب)
خـذًا ، أ٢٠٢٥بحلـول عـام  التبـغ لتعـاطي الـراهن االنتشـارأجل تحقيـق األهـداف الوطنيـة المتصـلة بخفـض 

 ؛٢٠٢٠-٢٠١٣في الحسبان خطة عمل المنظمة العالمية للوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها 

مــن قبــل األطــراف وتشــجيع البلــدان علــى النظــر فــي  اإلطاريــة المنظمــة اتفاقيــة تنفيــذتســريع وتيــرة   (ج)
 تحقيق في المتمثلة االختيارية العالمية الغايةمسألة أن تصبح أطرافًا في االتفاقية بغية المساهمة في بلوغ 

 مـن عامـاً  ١٥ يبلغـون الـذين األشـخاص بـين التبـغ لتعـاطي الـراهن االنتشـار فـي ٪٣٠بنسبة  نسبي خفض
 ؛فأكثر العمر

 
  أمانة االتفاقية ما يلي: يطلب من  -٢

 ووكـاالت العالمية الصحة منظمةوضمان تحسين تنسيق أعمال مكافحة التبغ مع  التعاون تعزيز  (أ)
األعمــال  ذلــكفــي  بمــا ،ومصــارف التنميــة وغيرهــا مــن المنظمـات اإلقليميــة والدوليــة األخــرى المتحــدة األمـم
بالـــوقايـة من األمراض غير السارية ومكافحتها وفرقة ة المعنية العالمي التنسيق آليةاختصاصات  إطار في
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مـن  ن األمـراض غيـر السـارية ومكافحتهـا،عمل األمم المتحدة المشتركة بين الوكـاالت المعنيـة بالـــوقايــة مـ
بهــــدف خــــالل تعزيــــز اإلجــــراءات ورصــــدها علــــى الصــــعيد العــــالمي وعلــــى المســــتويين اإلقليمــــي والــــوطني 

  ؛غالتب لتعاطي الراهن االنتشارالمساهمة في تحقيق خفض في 

اتفاقيـــة  تنفيـــذ وتـــأثير مســـاهمة بشـــأن العالميـــة الصـــحة منظمـــة مـــع بالتعـــاون تقنيـــة ورقـــة إعـــداد  )ب(
 الوضـع االعتبار بعين األخذ مع ،غالتب لتعاطي الراهن االنتشارخفض في  تحقيق على المنظمة اإلطارية
 الراهن لألطراف؛

 األطــراف لمــؤتمر عشــرة الثانيــة الــدورة حتــى األطــراف لمــؤتمر عاديــة دورة كــل إلــى إعــداد تقريــر  )ج(
  غ؛التب لتعاطي الراهن االنتشاراألطراف في مجال خفض  مساهمة بشأن

النهــوض باتفاقيــة المنظمــة اإلطاريــة، حيثمــا أمكــن، فــي المناقشــات الجاريــة بشــأن خطــة التنميــة   (د)
 .٢٠١٥بعد عام  لما

  
  

  )٢٠١٤تشرين األول/ أكتوبر  ١٨، الخامسة(الجلسة العامة 
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