
 

مؤتمر األطراف في اتفاقية منظمـة 
الصـــحة العالميـــة اإلطاريـــة بشـــأن 

   مكافحة التبغ

  

   سةداالسالدورة 
 ٢٠١٤ أكتوبر/ تشرين األول ١٨  ٢٠١٤ برأكتو / األولتشرين  ١٨- ١٣موسكو، االتحاد الروسي، 

  
  
  
  

  قــرار
  
  

FCTC/COP6(17)   المنظمة اإلطاريةالتدابير المستدامة بشأن تعزيز تنفيذ اتفاقية  
  

  مؤتمر األطراف،
  

 FCTC/COP5(14)و FCTC/COP4(17)و FCTC/COP2(10)و FCTC/COP1(13)القرارات بـــــــــــ يـــــــــــذكِّرإذ 
  بشأن الموارد المالية وآليات المساعدة والتعاون الدولي؛

  
تعزيــز تنفيــذ بشــأن أنشــأ فريقــًا عــامًال معنيــًا بالتــدابير المســتدامة  FCTC/COP5(14)أن القــرار بــ يــذكِّروٕاذ 

  منظمة اإلطارية؛الاتفاقية 
  

  )؛اوملحقه FCTC/COP/6/19وقد نظر في تقرير الفريق العامل (الوثيقة 
  

وٕاذ يحــيط علمــًا أيضــًا بتقــارير أمانــة االتفاقيــة المقدمــة إلــى الــدورة السادســة لمــؤتمر األطــراف بشــأن التقــدم 
ــــذ  ــــةالعــــالمي فــــي تنفي ــــة المنظمــــة اإلطاري ــــ اتفاقي ــــان والتعــــاون ال  FCTC/COP/6/5دولي فــــي هــــذا الصــــدد (الوثيقت

  )؛FCTC/COP/6/18و
  

ــ زالــت تواجــه تحــديات متعــددة فــي تنفيــذ األطــراف ما ألنب بالتقــدم المحــرز، وٕان كــان القلــق يســاوره وٕاذ يرحِّ
بما في ذلك فيما يتعلق بالوصول إلى آليات المساعدة القائمة وتطويعها تبعًا الحتياجاتها  اتفاقية المنظمة اإلطارية،

 الخاصة والحصول على الموارد الالزمة للتنفيذ على المستوى القطري؛ 
 

ضـرورة اتخـاذ التـدابير الالزمـة لمعالجـة األخطـار (د) من االتفاقية والتي تـدعو إلـى ٢-٤وٕاذ يذكر بالمادة 
؛ وٕاذ يشـير إلـى ضـرورة وضـع تـدابير تنفيـذ مسـتدامة فيمـا الجنسين عند وضـع اسـتراتيجيات مكافحـة التبـغالمحدقة ب

  يتعلق بتعاطي التبغ ومكافحة التبغ في حياة النساء والفتيات؛
  

ع على تعجيل تنفيذ    ،اتفاقية المنظمة اإلطاريةوٕاذ يشجِّ
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أن يحــث األطــراف علــى اتخــاذ إجــراءات متســقة مــع اإلجــراءات والتوصــيات المقترحــة المنصــوص  يقــرر  -١
  الفريق العامل، بما في ذلك:عليها في ملحق تقرير 

  
  ؛التبغ مكافحة أجل من القطري المستوى على المدربين بالموظفين االحتفاظ ضمان  (أ)  

  
 ألغـراض وتعبئتـه القطاعـات المتعـدد لتنسـيقا تعزيـز مجال في المدني المجتمع مع النشط العمل  (ب)
 فـي االقتضـاء عنـد المـدني المجتمـع مـن الفاعلـة الجهـات وٕاشـراك اإلطاريـة المنظمـة التفاقيـة الفعال التنفيذ
  ؛ووضعها الوطنية والمشاريع والخطط االستراتيجيات تحديد

  
 األمـــم منســـقي واضـــطالع المتحـــدة لألمـــم التابعـــة القطريـــة األفرقـــة مشـــاركة فـــرص زيـــادة تشـــجيع  (ج)

 والنهوض القطاعات المتعددة المساعدة تقديم في القيادة بدور القطريين المنظمة وممثلي المقيمين المتحدة
 للمســـاعدة المتحـــدة األمـــم عمـــل أطـــر فـــي االتفاقيـــة وٕادمـــاج اإلطاريـــة المنظمـــة اتفاقيـــة تنفيـــذ بغـــرض بهـــا

  ؛البلدانمع  للتعاون المنظمة واستراتيجيات اإلنمائية
  
 االتصـــال ضـــمان بهـــدف االتفاقيـــة وأمانـــة اإلقليميـــة أو /و القطريـــة المنظمـــة بمكاتـــب االتصـــال  د)(

  ؛التقنية المساعدة مسائل بخصوص المنظمات المعنية أو المعنيين بالخبراء
  

 دونو  اإلقليميــةو  الثنائيــة المســتويات علــى المتاحــة التقنيــة للمســاعدة المحتملــة الفــرص استكشــاف  (ه)
  والتعاون مع سائر األطراف عبر القطاعات المعنية؛ اإلقليمية

  
ــــة، و   (و) ــــة المعني ــــي المحافــــل الدولي ــــة وترويجهــــا ف ــــة المنظمــــة اإلطاري ــــوعي باتفاقي ــــادة ال  اســــتخدامزي

  بشأن اآلثار الضارة الستهالك التبغ؛ الوقائعية والبيانات المعلومات
  

 فــي ٢٠١٥ عــام بعــد مــا خطــة فــي اإلطاريــة المنظمــة يــةاتفاق تنفيــذ إلدراج الواجبــة العنايــة إيــالء  (ز)
  ؛المعنية الدولية المحافل جميع

  
 الشخصـــيات فيهـــا بمـــا المعنيـــة المصـــلحة صـــاحبة الجهـــات تؤيـــدها مشـــتركة بحمـــالت النهـــوض  (ح)

 مكافحــة ومجــال اإلطاريــة المنظمــة اتفاقيــة إبــراز بهــدف المناســبة المــدني المجتمــع ومنظمــات والجماعــات
  ؛واإلنمائية الصحية األولويات من أولوية بوصفه التبغ

  
 بأهميـة الـوعي إذكـاء أجـل مـن التـدخين عـن لالمتنـاع العـالمي بـاليوم المرتبطـة األنشـطة استخدام  (ط)

  ؛اإلطارية المنظمة واتفاقية التبغ مكافحة
  
تمديد والية الفريق العامل، طالبًا من الفريق العامل أن يضـطلع بالمهـام التاليـة وأن يقـدم تقريـرًا  يقرر كذلك  -٢

  وتوصيات لكي ينظر فيها مؤتمر األطراف في دورته السابعة:
  

 تلبيتهــابغيــة ضــمان  القائمــة وتحديــد آليــات إضــافية للمســاعدة إكمــال اســتعراض آليــات المســاعدة  ) أ(
وينبغـــي أن يشـــمل هـــذا االســـتعراض تحديـــد األولويـــات علـــى نحـــو اســـتراتيجي، مـــع . الحتياجـــات األطـــراف

  تالفي االزدواجية مع األعمال األخرى؛
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وضــع خيــارات بشـــأن إنشــاء آليـــات تنســيق متعـــددة القطاعــات وطنيـــة تــؤدي وظيفتهـــا علــى نحـــو   (ب)
  (أ) من اتفاقية المنظمة اإلطارية؛ ٢-٥يتسق مع المادة 

  
ن منّصة تنسيق لدعم تعجيل تنفيذ اتفاقية المنظمة اإلطارية عن طريـق الجمـع وضع خيارات بشأ  (ج)

بين األطـراف والمنظمـات الدوليـة والحكوميـة الدوليـة وغيـر الحكوميـة وسـائر المنظمـات التـي تـوّفر المـوارد 
  والمساعدة التقنية، أو يمكنها أن توّفرها، وتعزيز التعاون بينها؛

  
لألمانــة بشــأن تنفيــذ اإلجــراءات والتوصــيات المنصــوص عليهــا فــي ملحــق تقريــر  إرشــاداتتــوفير   (د)

   ؛١٦و ١٥و ١٤تلك الواردة في الفقرات وخصوصًا الفريق العامل، 
  

إعــداد تقريــر مشــفوع بتوجهــات اســتراتيجية وخطــة عمــل للمســاعدة الخاصــة بالتنفيــذ وعرضــه مــن   (هـ)
  ف، وفقًا للتوصيات المقترحة من جانب الفريق العامل؛أجل مناقشته في الدورة السابعة لمؤتمر األطرا

  
، عزمهـــا علـــى ٢٠١٥كـــانون الثـــاني/ ينـــاير  ٣١األطـــراف إلـــى أن تؤكـــد ألمانـــة االتفاقيـــة، بحلـــول  يـــدعو  -٣

  ؛االستمرار كعضو في الفريق العامل أو عزمها على االنضمام إلى الفريق العامل
  

  يلي:أمانة االتفاقية أن تضطلع بما  من يطلب  -٤
  

تـــوفير الـــدعم ووضـــع الترتيبـــات الالزمـــة، بمـــا فـــي ذلـــك الترتيبـــات الخاصـــة بالميزانيـــة، مـــن أجـــل   (أ)
  مواصلة العمل الذي يضطلع به الفريق العامل؛

  
مــن النظــام الــداخلي لمــؤتمر األطــراف ممــن لــديهم  ٣١و ٣٠و ٢٩دعــوة مــراقبين بموجــب المــواد   (ب)

  ي عمل الفريق العامل؛الخبرة المناسبة إلى المشاركة بنشاط ف
  

 ٤٢و ٣١و ٢٩و ٢٨و ١٩و ١٨و ١٧االضـــطالع بـــاإلجراءات المنصـــوص عليهـــا فـــي الفقـــرات   (ج)
  من ملحق تقرير الفريق العامل؛  ٨٢و ٨١و ٧٩و ٧٨و ٧٧و ٦٦و ٦٥و ٦١و ٤٣و
  

التمــاس آراء المنظمــات الدوليــة والحكوميــة الدوليــة وغيــر الحكوميــة التــي لهــا، أو يمكــن أن تكــون   (د)
(ج) ٢لهــا فائــدة فــي تنفيــذ اتفاقيــة المنظمــة اإلطاريــة بخصــوص منصــة التنســيق علــى النحــو المــذكور فــي 

  ؛وتبادل هذه اآلراء مع الفريق العامل في الوقت المناسب لدعم وتحضير أعماله
  

وســائر المنظمــات  اإلنمــائي دعــوة منظمــة الصــحة العالميــة والبنــك الــدولي وبرنــامج األمــم المتحــدة  )ه(
المعنيــة إلــى التعــاون واإلســهام بنشــاط فــي اإلجــراءات المنصــوص عليهــا فــي ملحــق تقريــر الفريــق العامــل، 

  في ذلك: بما
  

اإلطارية وٕاتاحتها مواصلة استحداث أدوات شاملة لحساب تكاليف تنفيذ اتفاقية المنظمة   )١(
  لألطراف لكي ُتستخدم على المستوى القطري حسب تكييفها للسياق الوطني؛

  
اســــتحداث وٕاتاحــــة أداة منهجيــــة لتقــــدير األثــــر االقتصــــادي لتعــــاطي التبــــغ علــــى عــــبء   )٢(

المرض والـنظم الصـحية، وكـذلك التكـاليف االجتماعيـة والبيئيـة واالقتصـادية ذات الصـلة األخـرى 
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ي الفقر والتنمية، بما في ذلك التكاليف الصحية واالقتصـادية لعـدم مكافحـة اسـتهالك التي تؤثر ف
  التبغ؛

  
دعم وضع خيـارات بشـأن إنشـاء آليـات تنسـيق متعـددة القطاعـات وطنيـة تـؤدي وظيفتهـا   )٣(

  (أ) من اتفاقية المنظمة اإلطارية؛٢-٥على نحو يتسق مع المادة 
  

ر عــن التنفيــذ، فــي كــل دورة مــن دورات مــؤتمر األطــراف، بشــأن االســتمرار فــي إعــداد وتقــديم تقريــ  )و(
القــــــرارات ذه هــــــاألنشــــــطة المضــــــطلع بهــــــا لتعزيــــــز تنفيــــــذ اتفاقيــــــة المنظمــــــة اإلطاريــــــة بمــــــا يتماشــــــى مــــــع 

FCTC/COP1(13) وFCTC/COP2(10) وFCTC/COP4(17) وFCTC/COP5(14).  
  
  

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

=     =     =  


