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  تعزيز أوجه التآزر بين جمعية الصحة العالمية 
منظمة الصحة العالمية ومؤتمر األطراف في اتفاقية 

  اإلطارية بشأن مكافحة التبغ
  
  

  ةمانتقرير من األ
  
  

  اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ وٕانجازاتها
  
اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشـأن مكافحـة التبـغ هـي أول معاهـدة تـم التفـاوض بشـأنها برعايـة  -١

أيـــار/  ٢١فـــي  ١-٥٦ع  ص  جعيـــة الصـــحة العالميـــة السادســـة والخمســـون فـــي القـــرار المنظمـــة. وقـــد اعتمـــدتها جم
طرفـــــًا  ١٨٠. وتضـــــم االتفاقيـــــة حتـــــى اآلن ٢٠٠٥شـــــباط/ فبرايـــــر  ٢٧ودخلـــــت حيـــــز التنفيـــــذ فـــــي  ٢٠٠٣١ مـــــايو

ــدًا ومنظمــة واحــدة مــن منظمــات التكامــل االقتصــادي اإلقليمــي) وهــي فــي عــداد المعاهــدات التــي شــهدت  ١٧٩( بل
 االنضمام إليها بأسرع وتيرة وعلى أوسع نطاق في تاريخ األمم المتحدة.

 
وُوضــعت االتفاقيــة ردًا علــى عولمــة وبــاء التبــغ وهــي معاهــدة مســندة بالبينــات تعيــد تأكيــد حــق الجميــع فــي  -٢

جديدة في مسار تعزيز الصحة العمومية وتنص على أبعاد قانونية التمتع بأعلى مستوى من الصحة. وتمثل معلمًا 
 للتعاون الدولي في مجال الصحة وعلى أحكام ملزمة قانونًا ومبادئ توجيهية تستهدف األطراف فيها.

 
طرفــــًا.  ١٨٠ومــــؤتمر األطــــراف هــــو الجهــــاز الرئاســــي لالتفاقيــــة ويضــــم جميــــع األطــــراف البــــالغ عــــددها  -٣

االتفاقية. وقد يعتمد أيضًا بروتوكوالت  ويستعرض بانتظام تنفيذ االتفاقية ويتخذ القرارات الالزمة لتعزيز فعالية تنفيذ
ومالحــق لالتفاقيــة وتعــديالت عليهــا. وقــد ُعقــدت ســت دورات لمــؤتمر األطــراف حتــى اآلن ومــن المزمــع عقــد الــدورة 

 في نويدا في الهند. ٢٠١٦تشرين الثاني/ نوفمبر  ١٢إلى  ٧السابعة في الفترة من 
 
فيهــا بروتوكــول القضــاء علــى االتجــار غيــر المشــروع واعتمــد مــؤتمر األطــراف عــدة صــكوك للمعاهــدة بمــا  -٤

ــًا فــي  ١٥. وكــان البروتوكــول يضــم ٢٠١٢فــي عــام  ٢بمنتجــات التبــغ وســوف يصــبح  ٢٠١٦آذار/ مــارس  ٤طرف

                                                           
آذار/  ٢٩(تـــم االطـــالع فـــي  /http://www.who.int/tobacco/framework/final_text/enاإللكترونـــي التـــالي: علـــى الموقـــع    ١

  ).٢٠١٦مارس 
  ).٢٠١٦آذار/ مارس  ٢٩(تم االطالع في  /http://www.who.int/fctc/protocol/enعلى الموقع اإللكتروني التالي:    ٢
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معاهدة دولية في حد ذاته بعد دخوله حيز التنفيذ. واعتمد مؤتمر األطـراف ثمانيـة مبـادئ توجيهيـة لتنفيـذ عـدة مـواد 
 ١٨.١و ١٧ات وتوصيات بشأن السياسات لتنفيذ المادتين من االتفاقية وخيار 

 
وترّسخ نظام التبليغ وُتلَزم األطراف برفع التقارير إلى مؤتمر األطراف عن تنفيذ جميع أحكام االتفاقيـة كـل  -٥

ــًا ألحــدث المعلومــات المتاحــة والمحّصــلة فــي دورة التبليــغ لعــام  ارتفــع مســتوى تنفيــذ االتفاقيــة ، ٢٠١٤ســنتين. ووفق
مــن  ٪٦٠، إذ نــاهز معــدل التنفيــذ فــي المتوســط ٢٠٠٥رتفاعــًا مطــردًا منــذ دخــول االتفاقيــة حيــز التنفيــذ فــي عــام ا

. وٕاجمـــــاًال، ٢٠١٠فـــــي عـــــام  ٪٥٠مقارنـــــة بمعـــــدل زاد قلـــــيًال علـــــى  ٢٠١٤االتفاقيـــــة الموضـــــوعية فـــــي عـــــام  مـــــواد
يدة بشأن مكافحة التبغ بعد التصـديق منها تشريعاتها الراهنة أو اعتمدت تشريعات جد ٪٨٠األطراف بنسبة  عززت

علـــى االتفاقيـــة. وشـــهدت عـــدة أطـــراف انخفاضـــًا شـــديدًا فـــي معـــدل انتشـــار التـــدخين. فعلـــى ســـبيل المثـــال، انخفـــض 
ســنوات. وشــهدت تســعة  ١٠علــى التــوالي خــالل  ٪٢٥و ٪٢٢انتشــار التــدخين فــي تركيــا وأوروغــواي بنســبة  معــدل

غ عـــن بيانـــات بشـــأن حـــاالت وفـــاة مرتبطـــة بـــالتبغ فـــي طرفـــًا بلَّـــ ١٧ أطـــراف انخفاضـــًا فـــي ذلـــك المعـــدل مـــن أصـــل
 ٢٠١٤.٢و ٢٠١٢ عامي

  
تنفيذ اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطاريـة بشـأن مكافحـة التبـغ فـي جـدول أعمـال األجهـزة الرئاسـية التابعـة 

  للمنظمة
 
واعتمـــــاد االتفاقيـــــة فـــــي  ١٩٧٠قـــــرارًا بشـــــأن التبـــــغ فـــــي الفتـــــرة بـــــين عـــــام  ١٨اعتمـــــدت جمعيـــــة الصـــــحة  -٦

واعترفـــت فـــي هـــذه القـــرارات بالمخـــاطر المرتبطـــة باســـتهالك التبـــغ وقـــدمت التوصـــيات بشـــأن ســـبل  ٢٠٠٣.٣ عـــام
 التصدي لهذه المخاطر.

 
، اضـــطلعت أمانـــة المنظمـــة بـــدور أمانـــة االتفاقيـــة المؤقتـــة وفقـــًا ٢٠٠٣وعقـــب اعتمـــاد االتفاقيـــة فـــي عـــام  -٧

لت المعلومـــات المحّدثـــة عـــن وضــع االتفاقيـــة التـــي قــدمتها أمانـــة المنظمـــة فـــي وشــم ٤مـــن االتفاقيـــة. ٢-٢٤ للمــادة
 ٥معلومــات عــن دور االتفاقيــة فــي إطــار نهــج متكامــل للوقايــة مــن األمــراض غيــر الســارية ومكافحتهــا. ٢٠٠٤ عــام

 ٦ة التبغ.وقدمت أيضًا وصفًا ألنشطة فرقة عمل األمم المتحدة المشتركة بين الوكاالت المخصصة المعنية بمكافح
 
بنـــدًا محـــددًا متعلقـــًا  ٢٠٠٦وتضــّمن جـــدول أعمـــال جمعيـــة الصـــحة العالميـــة التاســعة والخمســـين فـــي عـــام  -٨

اعتمـــــدت القـــــرار  ٧بحصـــــيلة الـــــدورة األولـــــى لمـــــؤتمر األطـــــراف. وبعـــــد أن نظـــــرت جمعيـــــة الصـــــحة فـــــي التقريـــــر،
دائمـــــة لالتفاقيـــــة عمـــــًال  الـــــذي طلبـــــت فيـــــه مـــــن المـــــدير العـــــام جملـــــة أمـــــور منهـــــا إنشـــــاء أمانـــــة ١٧-٥٩ع  ص  ج

                                                           
آذار/  ٣١(تـــــــم االطـــــــالع فـــــــي  /http://www.who.int/fctc/guidelines/adopted/enعلـــــــى الموقـــــــع اإللكترونـــــــي التـــــــالي:    ١

 ).٢٠١٦ مارس

(تـــــــــم  http://www.who.int/fctc/reporting/2014globalprogressreport.pdf?ua=1علـــــــــى الموقـــــــــع اإللكترونـــــــــي التـــــــــالي:    ٢
  ).٢٠١٦آذار/ مارس  ٣٠االطالع في 

لكتروني التالي: هذه القرارات متاحة على الموقع اإل   ٣
http://www.who.int/tobacco/framework/wha_eb/wha_resolutions/en/  ٢٠١٦آذار/ مارس  ٢٩(تم االطالع في.( 

آذار/  ٢٩(تــــــــــم االطــــــــــالع فــــــــــي  /http://www.who.int/fctc/text_download/enعلــــــــــى الموقــــــــــع اإللكترونــــــــــي التــــــــــالي:    ٤
  ).٢٠١٦ مارس

  .٥٧/١٨الوثيقة ج   ٥
  .٥٧/٣١الوثيقة ج   ٦
  .٥٩/٤٠الوثيقة ج   ٧
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جدول أعمال جمعية الصحة العالمية الحادية والستين فـي . وعلى نحو مماثل، تضّمن FCTC/COP1(10) بالقرار
بنــدًا محــددًا متعلقــًا بحصــيلة الــدورة الثانيــة لمــؤتمر األطــراف. وأحاطــت جمعيــة الصــحة علمــًا بــالتقرير  ٢٠٠٨عــام 

 ١دائمة لالتفاقية داخل المنظمة.الذي تضّمن إشارة إلى إنشاء أمانة 
 
ومنــذ انعقــاد جمعيــة الصــحة العالميــة الحاديــة والســتين تــم تنــاول مكافحــة التبــغ واالتفاقيــة فــي بنــود جــدول  -٩

األعمــال المتعلقــة بالوقايــة مــن األمــراض غيــر الســارية ومكافحتهــا. وأفيــد بالمعلومــات عــن قــرارات مــؤتمر األطــراف، 
لى دعم المنظمة، ضمن جدول األعمال األوسع نطاقًا المذكور المتصل بـاألمراض غيـر بما فيها القرارات المشيرة إ

الســارية وفــي ســياق أنشــطة مكافحــة التبــغ المضــطلع بهــا فــي بــرامج المنظمــة. ولعــل هــذا الــنهج وّلــد االنطبــاع الــذي 
 جمعية الصحة. ال يحظى باالهتمام الذي يستحقه من جانبمفاده أن تنفيذ االتفاقية 

 
التابعة للمنظمة في تنفيذ االتفاقية كبند منفصل مـن جـدول األعمـال بصـورة غيـر ونظرت اللجان اإلقليمية  -١٠

منتظمة في معظـم األقـاليم ومجـددًا فـي السـياق األوسـع نطاقـًا للوقايـة مـن األمـراض غيـر السـارية ومكافحتهـا. وتـرد 
 خاصة بمكافحة التبغ واالتفاقية:فيما يلي قائمة غير شاملة باألمثلة األخيرة على اإلجراءات ال

  ٢٠١٣.٢و ٢٠٠٥نظرت اللجنة اإلقليمية ألفريقيا في تنفيذ االتفاقية في عامي 

  ضـــمن القـــرار  ٢٠٠٨قـــررت اللجنـــة اإلقليميـــة لألمـــريكتين فـــي عـــامCD48.R2  النظـــر فـــي الفـــرص
فـــــي  الصـــــادر CD50.R6المتاحـــــة والتحـــــديات المطروحـــــة لتنفيـــــذ االتفاقيـــــة وطلبـــــت ضـــــمن القـــــرار 

مواصلة تعزيز القدرة على تنفيذ االتفاقية أخذًا في الحسبان التقـدم المحـرز. وتقـدَّم أيضـًا  ٢٠١٠ عام
 ٣تقارير مرحلية تتصل بمكافحة التبغ وتشمل تنفيذ االتفاقية إلى اللجنة اإلقليمية كل عامين.

 مبادرة التحرر من  من المعهود أن تنظر اللجنة اإلقليمية لشرق المتوسط في تقرير مرحلي عن عمل
 ٤التبغ يشمل المعلومات المتعلقة باالتفاقية.

  خريطـــة  ٢٠١٥اعتمـــدت اللجنـــة اإلقليميـــة ألوروبـــا فـــي دورتهـــا الخامســـة والســـتين المعقـــودة فـــي عـــام
طريق بشأن اإلجـراءات الراميـة إلـى تعزيـز تنفيـذ اتفاقيـة المنظمـة اإلطاريـة بشـأن مكافحـة التبـغ فـي ال

 ).EUR/RC65/R4(القرار  ٢٠٢٥-٢٠١٥لفترة اإلقليم األوروبي ل

  القـرار  ٢٠٠٨اعتمدت اللجنة اإلقليمية لجنوب شرق آسيا في عـامSEA/RC61/R4  بشـأن مكافحـة
 ٢٠١٥التبغ الذي ركز على التقـدم المحـرز والخطـط الراميـة إلـى تنفيـذ االتفاقيـة. واعتمـدت فـي عـام 

 ).SEA/RC68/R7إعالن ديلي بشأن مكافحة التبغ (القرار 

  أيــدت اللجنــة اإلقليميــة لغــرب المحــيط الهــادئ فــي القــرارWPR/RC65.R2 )خطــة العمــل ٢٠١٤ (
) وأكـــدت ٢٠١٩-٢٠١٥اإلقليميـــة الخاصـــة بمبـــادرة التحـــرر مـــن التبـــغ فـــي غـــرب المحـــيط الهـــادئ (

 للحد من وباء التبغ.مجددًا أن االتفاقية هي اإلطار الجامع 
  
  

                                                           
  .٦١/٣٤الوثيقة ج    ١
 على التوالي. AFR/RC63/INF.DOC/4و AFR/RC55/13الوثيقتان     ٢

 ).٢٠١٥( CD54/INF/5انظر على سبيل المثال الجزء ألف من الوثيقة     ٣

  .EM/RC61/INF.DOC.2انظر على سبيل المثال الوثيقة     ٤
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  لعمل اإلنمائي والصحي الدوليتنفيذ االتفاقية في سياق برنامج ا
  

اإلعــالن  ٢٠١١اعتمــد رؤســاء الــدول والحكومــات الــذين عقــدوا اجتماعــًا فــي نيويــورك فــي أيلــول/ ســبتمبر  -١١
السياسي لالجتمـاع الرفيـع المسـتوى للجمعيـة العامـة لألمـم المتحـدة بشـأن الوقايـة مـن األمـراض غيـر المعديـة (غيـر 

تعجيل تنفيذ االتفاقية من جانب الدول األطـراف فـي االتفاقيـة، لسياسي إلى ويدعو اإلعالن ا ١السارية) ومكافحتها.
مــع إقــرار جميــع التــدابير الـــواردة فيهـــا، بمـــا فيهـــا التـــدابير الراميـــة إلــى التقليـــل مـــن اســـتهالك التبـــغ وتـــوافره، ويـــشجع 

إليهـا بعـد علــى النظــر فـي االضـطالع بـذلك، البلـدان الـتي لم تصدق على االتفاقيـة أو تقبلها أو تعتمدها أو تنــضم 
مــع التســليم بــأن خفــض اســتهالك التبــغ إلــى حــد كبيــر يعــد إســـهامًا هامـــًا فــي الحـــد مــن حــاالت اإلصـــابة بـــاألمراض 
ـة غـــير المعديـــة (غيــر الســارية) ويمكـــن أن يعـــود بفوائـــد صـــحية جمـــة علـــى األفـــراد والبلــــدان وبــــأن التــــدابير المتعلقـــ

 باألســعار والــضرائب تمثــل وســيلة فعالــة وهامــة للتقليــل مـن استهالك التبغ.
 
المعتمــــد فــــي تشــــرين األول/  ٢كمــــا يحــــث إعــــالن ريــــو السياســــي بشــــأن المحــــددات االجتماعيــــة للصــــحة -١٢

علـى تعجيـل خالل المؤتمر العـالمي المعنـي بالمحـددات االجتماعيـة للصـحة األطـراف فـي االتفاقيـة  ٢٠١١ أكتوبر
تنفيــذ االتفاقيــة، مــع االعتــراف بجميــع التــدابير الــواردة فيهــا، بمــا فيهــا التــدابير الراميــة إلــى الحــد مــن اســتهالك التبــغ 

النظـــر فــي  علــى الـــتي لــم تصــدق علــى االتفاقيـــة أو تقبلهــا أو تعتمــدها أو تنـــضم إليهــا بعــدوٕاتاحتــه، ويشــجع البلــدان 
ض اســـتهالك التبـــغ إلـــى حـــد كبيـــر يعـــد إســـهامًا مهمـــًا فـــي معالجـــة المحـــددات م بـــأن تخفـــيويســـلّ  االضـــطالع بـــذلك.

 االجتماعية للصحة والعكس صحيح.
 
 خـالل المـؤتمر الـدولي الثالـث لتمويـل التنميـة ٢٠١٥٣خطـة عمـل أديـس أبابـا فـي تمـوز/ يوليـو واعُتمـدت  -١٣

بــأن ويعتــرف الــنص اعترافــًا تامــًا ). ٢٠١٥تمــوز/ يوليــو  ١٦إلــى  ١٣، فــي الفتــرة مــن أديــس أبابــاالــذي ُعقــد فــي (
وتخفـيض  التــدابير المتعلقــة باألســـعار والـــضرائب يمكـن أن تمثـــل وســـيلة فعالـــة وهامـــة للتقليـــل مــن اسـتهالك التبـغ

 تكاليف الرعاية الصحية وتدفقًا لإليرادات من أجل تمويل التنمية في عدة بلدان، في إطار استراتيجية شاملة للوقاية
مــن األمــراض غيــر الســارية ومكافحتهــا. وأقــرت الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة خطــة العمــل بوصــفها إطــار تمويــل 

 ٤).٢٠١٥تموز/ يوليو  ٢٧، الصادر في ٦٩/٣١٣(القرار  ٢٠١٥التنمية لما بعد عام 
 
 خطـــــة التنميـــــة المســـــتدامة ٢٠١٥أيلـــــول/ ســـــبتمبر  ٢٥واعتمـــــدت الجمعيـــــة العامـــــة لألمـــــم المتحـــــدة فـــــي  -١٤
هـدفًا والغايـات المرتبطـة بهـا والبـالغ عـددها  ١٧ومجموعة من أهداف التنميـة المسـتدامة البـالغ عـددها  ٢٠٣٠ لعام
أ -٣). وينـــدرج تعزيـــز تنفيـــذ االتفاقيـــة فـــي جميـــع البلـــدان، حســـب االقتضـــاء، فـــي الغايـــة ٧٠/١غايـــة (القـــرار  ١٦٩

بالرفاهيـة فـي جميـع األعمـار). وٕاضـافة إلـى ذلـك ضمان تمّتع الجميع بأنماط عـيش صـحية و ( ٣المشمولة بالهدف 
(القضــاء  ١الهــدف، سيســاهم تنفيــذ االتفاقيــة أيضــًا فــي تحقيــق معظــم أهــداف التنميــة المســتدامة األخــرى أي الهــدف 

(القضـاء علـى الجـوع وتـوفير األمـن الغـذائي والتغذيـة المّحسـنة  ٢على الفقر بجميع أشكاله في كل مكـان) والهـدف 
                                                           

  على الموقع اإللكتروني التالي:  ٦٦/٢القرار    ١
http://www.who.int/nmh/events/un_ncd_summit2011/political_declaration_en.pdf )آذار/  ٣٠فــــــــــــــي  تــــــــــــــم االطــــــــــــــالع

  ).٢٠١٦ مارس
آذار/  ٣٠فـــــي  تــــم االطــــالع( /http://www.who.int/sdhconference/declaration/enعلــــى الموقــــع اإللكترونــــي التــــالي:    ٢

 ).٢٠١٦مارس 

تـــم ( http://www.un.org/esa/ffd/ffd3/press-release/countries-reach-historic-agreement.htmlعلـــى الموقـــع اإللكترونـــي التـــالي:   ٣
  ).٢٠١٦آذار/ مارس  ٣٠في  االطالع

 تــم االطــالع( http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/69/313علــى الموقــع اإللكترونــي التــالي:    ٤
  ).٢٠١٦آذار/ مارس  ٣٠في 
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 ٨(تحقيـــق المســاواة بــين الجنســين وتمكـــين كــل النســاء والفتيــات) والهـــدف  ٥عــة المســتدامة) والهــدف وتعزيــز الزرا
(تعزيـــز النمـــو االقتصـــادي المطـــرد والشـــامل للجميـــع والمســـتدام، والعمالـــة الكاملـــة والمنتجـــة، وتـــوفير العمـــل الالئـــق 

(اتخــاذ إجــراءات عاجلــة  ١٣ا) والهــدف (الحــد مــن انعــدام المســاواة داخــل البلــدان وفيمــا بينهــ ١٠للجميــع) والهــدف 
(حماية النظم اإليكولوجية البّرية وترميمهـا وتعزيـز اسـتخدامها علـى نحـو  ١٥للتصدي لتغّير المناخ وآثاره) والهدف 

مستدام، وٕادارة الغابات على نحو مستدام، ومكافحة التصحر، ووقف تدهور األراضي وعكس مسـاره، ووقـف فقـدان 
 (تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية من أجل تحقيق التنمية المستدامة). ١٧الهدف التنوع البيولوجي) و 

  
 أمانة االتفاقية: الترتيبات المؤقتة والدائمة

 
، ٢٠٠٣ســاهمت المنظمــة فــي االرتقــاء باالتفاقيــة منــذ بــدء المفاوضــات. فعقــب اعتمــاد االتفاقيــة فــي عــام  -١٥

فـــي ضـــمن المنظمـــة إلـــى أن ُأنشـــئت أمانـــة االتفاقيـــة الدائمـــة بصـــفة مؤقتـــة اضـــطلعت المنظمـــة بوظـــائف األمانـــة 
الصــادر  ١٧-٥٩ع  ص  جوالقــرار  األطــراف مــؤتمر عــن الصــادر FCTC/COP1(10)، عمــًال بــالقرار ٢٠٠٧ عــام

زالت المنظمة تستضـيف هـذه األمانـة الدائمـة. وقـد تعاونـت أمانـة المنظمـة وأمانـة االتفاقيـة وما. عن جمعية الصحة
 ودعمت كل واحدة األخرى على مدى السنوات التسع الماضية.

  
  تعزيز أوجه التآزر بين جمعية الصحة العالمية ومؤتمر األطراف في االتفاقية

 
يمكن لجمعية الصحة ومـؤتمر األطـراف تحقيـق التعـاون األمثـل بينهمـا وتحسـين تنسـيق أنشـطتهما وتعزيـز  -١٦

علـــى النحـــو المبـــين فـــي برنـــامج العمـــل الصـــحي واإلنمـــائي الـــدولي. الحكومـــات مـــن  ةالمتزايـــد اتطلبـــلاالســـتجابة ل
ستستفيد جمعيـة الصـحة اسـتفادة كبيـرة مـن إتاحـة المعلومـات الدوريـة عـن التقـدم المحـرز فـي تنفيـذ االتفاقيـة  وعليه،

ائيـة عبر قرارات مؤتمر األطراف. وعلى نحو مماثل، يمكن إثـراء مـؤتمر األطـراف بالمعلومـات عـن المقـررات اإلجر 
 والقرارات الصادرة عن جمعية الصحة والمتصلة بتنفيذ االتفاقية.

 
، اعتمــــــــــد مــــــــــؤتمر األطــــــــــراف فــــــــــي دورتــــــــــه السادســــــــــة القــــــــــرار ٢٠١٤وفــــــــــي تشــــــــــرين األول/ أكتــــــــــوبر  -١٧

FCTC/COP6(16)  مســـاهمة المـــؤتمر فـــي الوقايـــة مـــن األمـــراض غيـــر الســـارية ومكافحتهـــا وقـــرر أن يـــدرج بشـــأن
عـــن مســـاهمة الموضـــوع فـــي جـــدول أعمـــال كـــل دورة عاديـــة حتـــى الـــدورة الثانيـــة عشـــرة بهـــدف النظـــر فـــي التقـــارير 
ن األمــراض األطـراف فــي مجــال خفــض االنتشـار الــراهن لتعــاطي التبــغ. ويسـهم تنفيــذ االتفاقيــة أساســًا فـي الوقايــة مــ

غيــر الســارية ومكافحتهــا غيــر أنــه يــرتبط أيضــًا بعمــل بــرامج المنظمــة األخــرى مثــل البــرامج الخاصــة بتمويــل الــنظم 
الصـــحية وصـــحة األم والطفـــل والمســـاواة بـــين الجنســـين واإلنصـــاف والمحـــددات االجتماعيـــة والســـل ومـــرض األيـــدز 

 والعدوى بفيروسه.
 
تــزال تــنجم عــن تعــاطي التبــغ علــى الصــعيد الصــحة العموميــة التــي الائلــة علــى وعلــى الــرغم مــن اآلثــار اله -١٨

ــدرج موضــوع تنفيــذ االتفاقيــة فــي بنــود محــددة مــن جــد ول أعمــال الــدورات األخيــرة لجمعيــة الصــحة. االعــالمي، لــم ُي
التــي تفاوضــت بشــأن االتفاقيــة مــن خــالل هيئــة التفــاوض الحكوميــة فــي المنظمــة ويمكــن أن تنظــر الــدول األعضــاء 

 اً بندإيالء االهتمام الواجب لتنفيذ االتفاقية باعتباره ولية الموكلة من جانب جمعية الصحة في إنشاء آلية لضمان الد
في ضوء القرارات األخيرة التي اتخذتها الجمعية العامة لألمـم على سبيل المثال جمعية الصحة   من جانبمنفصالً 

 .٢٠٣٠المستدامة لعام  متحدة واعتماد هذه الجمعية العامة لخطة التنميةلا
 
ويمكــن أن تنظــر جمعيــة الصــحة فــي اعتمــاد قــرار يعتــرف بآليــة لتبــادل المعلومــات بــين مــؤتمر األطــراف  -١٩

عقد فـي تشـرين دورتـه السـابعة التـي سـتُ  خـاللوجمعية الصحة. ويمكن أن ينظر مؤتمر األطـراف فـي ترتيـب مماثـل 
 الذي تنظر فيه هيئة مكتب مؤتمر األطراف.في إطار جدول األعمال المؤقت  ٢٠١٦الثاني/ نوفمبر 
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  اإلجراء المطلوب من جمعية الصحة
 
  جمعية الصحة مدعوة إلى النظر في مشروع القرار التالي: -٢٠
  

  جمعية الصحة العالمية التاسعة والستون،
  

تعزيز أوجه التآزر بين جمعية الصـحة العالميـة ومـؤتمر األطـراف بعد أن نظرت في التقرير عن   
   ١منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ،في اتفاقية 

  
  ما يلي: قررت  

  
كبنــد مســتقل فــي جــدول األعمــال المؤقــت لــدورة جمعيــة إدراج حصــيلة مــؤتمر األطــراف  )١(

 ن؛الصحة المعقودة بعيد مؤتمر األطراف الذي يعقد كل عامي
 
المقــررات اإلجرائيــة الصــادرة عــن جمعيــة و القــرارات تشــجيع مــؤتمر األطــراف علــى إدراج  )٢(

  الصحة كبند مستقل في جدول أعمال كل دورة من دوراته.
  
  

=     =     =  
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