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  A70/33    

  
  
  

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

  اإلطارية بشأن مكافحة التبغ
  
  
  
 مــؤتمر رئــيسالتقريــر المقــدم مــن  الســبعين العالميــة الصــحة جمعيــةحيــل إلــى تبــأن  ةالعامــ ةتشــرف المــدير ت  -١

 (انظر الملحق). التبغ مكافحة بشأن اإلطارية العالمية الصحة منظمة اتفاقية في األطراف
 
 

          الصحة جمعية من المطلوب اإلجراء 
  
   جمعية الصحة مدعوة إلى اإلحاطة علمًا بهذا التقرير.  -٢
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          الملحق 
  

 األطراف مؤتمر رئيس من تقرير
      

 عامة معلومات
  
 بشـــأن) ٢٠١٦) (١٣(٦٩ع ص ج اإلجرائـــي المقـــرر والســـتون التاســـعة العالميـــة الصـــحة جمعيـــة اعتمـــدت   -١

 اإلطاريــة العالميــة الصــحة منظمــة اتفاقيــة فــي األطــراف ومــؤتمر العالميــة الصــحة جمعيــة بــين التــآزر أوجــه تعزيــز
المــذكور، مــؤتمر  اإلجرائــي المقــرر فــي الصــحة، جمعيــة وتــدعو). اإلطاريــة اتفاقيــة المنظمــة( التبــغ مكافحــة بشــأن

بشـأن نتـائج تهـا علمـًا اإلطارية إلى النظـر فـي تقـديم تقريـر إلـى جمعيـة الصـحة إلحاط اتفاقية المنظمةاألطراف في 
         المؤتمر.

 
ــــــــاءً   -٢ ــــــــيالمقــــــــرر علــــــــى  وبن ــــــــدورة الســــــــابعة لمــــــــؤتمر األطــــــــراف  اإلجرائ لجمعيــــــــة الصــــــــحة، اعتمــــــــدت ال

مــؤتمر فيــه ، بشــأن تعزيــز التــآزر بــين مــؤتمر األطــراف وجمعيــة الصــحة، والــذي يطلــب FCTC/COP7(18) القــرار
جمعية الصحة العالمية السبعين. األطراف إلى عن نتائج الدورة السابعة لمؤتمر  م تقريراً األطراف من رئيسه أن يقدّ 

تقـارير  تقـديماالسـتمرار فـي  للمنظمـة المدير العـاممن جمعية الصحة العالمية أن تطلب أيضًا و قرار المؤتمر ويدع
ذات الصـــلة بتنفيـــذ  اإلجرائيـــةومقرراتهـــا  قـــرارات جمعيـــة الصـــحة العالميـــةعلمـــًا بمـــؤتمر األطـــراف منتظمـــة إلحاطـــة 
 اإلطارية. اتفاقية المنظمة

 
األطـراف  النتائج والقرارات التي اعتمـدتها الـدورة السـابعة لمـؤتمرأهم ويعرض هذا التقرير لمحة عامة عن   -٣

 .علمًا بهاجمعية الصحة إلحاطة 
 
 تشــرين الثــاني/ ١٢إلــى  ٧انعقــدت الــدورة الســابعة لمــؤتمر األطــراف فــي دلهــي، الهنــد، فــي الفتــرة مــن وقــد   -٤

أكثر من المؤتمر استضافته حكومة الهند. وحضر تفضلت بأمانة االتفاقية و  المؤتمر . وتولت تنظيم٢٠١٦نوفمبر 
ــ ١٣٤مشــارك، مــن بيــنهم ممثلــون عــن  ١١٠٠ فــي االتفاقيــة، ومراقبــون مــن خمــس دول غيــر أطــراف،  اً دولــة طرف

منظمــة غيــر حكوميــة. وتــرأس وفــد المنظمــة إلــى الــدورة الســابعة  ١٣باإلضــافة إلــى أربــع منظمــات حكوميــة دوليــة و
جنـــوب شـــرق آســـيا ومـــوظفين مـــن المســـتويات الثالثـــة لاإلقليمـــي مـــدير الالوفـــد  للمـــؤتمر نائـــب المـــدير العـــام، وضـــمّ 

 تهرئيس جمهورية سري النكـا االشـتراكية الديمقراطيـة، كلمـة بصـف للمنظمة. وأدلى فخامة السيد مايتريباال سيريسينا،
 التفاقيـــة المنظمـــةعلـــى أهميـــة الجهـــاز الرئاســـي أكـــد فيهـــا ، األطـــراف متحـــدثًا مـــدعوًا أمـــام الـــدورة الســـابعة لمـــؤتمر

 اإلطارية.
 
قــرارات  ١٠ ١مكــن االطــالع عليهــا علــى الموقــع اإللكترونــي ألمانــة االتفاقيــة:قــرارًا، يُ  ٣١المــؤتمر واعتمــد   -٥

بشـأن تقـديم التقـارير والمسـاعدة علـى التنفيـذ والتعـاون الـدولي، قـرارات  ٤بشأن صكوك المعاهدة والمسائل التقنية، و
بشأن إجراءات مؤتمر األطراف، فضًال عن قرارات  ٥بشأن مسائل متعلقة بالميزانية ومسائل مؤسسية، وقرارًا  ١١و

 اعتماد إعالن دلهي. 
  
  
  
 

                                                           
 .http://who.int/fctc/cop/cop7/Documentation-Decisions/en/ الرابط: انظر   ١
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 قرارات) ١٠دة والمسائل التقنية (صكوك المعاه
  
للمــرة األولــى قضــايا متعلقــة بنــوع الجــنس كبنــد مخصــص علــى جــدول األعمــال، األطــراف نــاقش مــؤتمر   -٦

عنــــد وضــــع المخــــاطر المتعلقــــة بنــــوع الجــــنس بشــــأن التعامــــل مــــع  FCTC/COP7(12)وأســــفر ذلــــك عــــن القــــرار 
استراتيجيات مكافحة التبغ. وقد ساهمت منظمـة الصـحة العالميـة ووكـاالت األمـم المتحـدة األخـرى فـي إعـداد وثيقـة 

ودعــا المــؤتمر المنظمــة، مــن خــالل أمانــة االتفاقيــة، إلــى إعــداد وتقــديم ورقــة إلــى  ١تمر الخاصــة بنــوع الجــنس،المــؤ 
  على مستوى البلدان.الممكنة الدورة الثامنة لمؤتمر األطراف عن البّينات والخبرات وخيارات السياسة 

 
نفـاذ بروتوكـول القضـاء علـى االتجـار علمـًا بعمـل أمانـة االتفاقيـة بشـأن تعزيـز األطـراف وقد أحـاط مـؤتمر   -٧

وقــرر المــؤتمر  ٢٠١٢.٢غيــر المشــروع بمنتجــات التبــغ الــذي اعتمدتــه الــدورة الخامســة لمــؤتمر األطــراف فــي عــام 
إلعــداد  تحضــيري ، وكلــف أمانــة االتفاقيــة بتنظــيم اجتمــاعالمــذكوربروتوكول التكثيــف عمــل فريــق الخبــراء المعنــي بــ

مــــؤتمر بهــــذا الشــــأن. وحــــث  الالزمــــة الترتيبــــاتواتخــــاذ ألطــــراف فــــي البروتوكــــول جــــدول أعمــــال االجتمــــاع األول ل
دوائر صناعة التبغ بشأن اقتفاء أثر من جانب  على عدم النظر في أي مقترح أو مساعدة األطراف كذلك األطراف

 .ئهاوتحديد منشالمنتجات 
  
، مواصلة إعداد المبادئ التوجيهية الجزئية لتنفيـذ FCTC/COP7(14) ، في القراراألطراف واعتمد مؤتمر  -٨

اإلطارية (تنظيم محتويات منتجات التبغ وتنظيم الكشف عن منتجات التبغ)،  اتفاقية المنظمةمن  ١٠و ٩المادتين 
 وقرر تمديد والية الفريق العامل المعني بذلك. 

  
اإلعـالن عـن أنشـطة فريـق للخبـراء معنـي ب) ١فريقـي عمـل جديـدين بـين الـدورات: (األطـراف وأنشأ مؤتمر   -٩

عـن التقـدم المحـرز فـي األطـراف التبغ والترويج له ورعايته، ومن المتوقع أن يقّدم تقريـرًا إلـى الـدورة الثامنـة لمـؤتمر 
) فريــق ٢محاربــة اإلعــالن عبــر الحــدود واإلعــالن عــن التبــغ والتــرويج لــه ورعايتــه فــي وســائل اإلعــالم الترفيهيــة؛ (

باتخــاذ تــدابير لتعزيــز تنفيــذ االتفاقيــة مــن خــالل التنســيق والتعــاون، وُكِلــف بصــياغة إطــار اســتراتيجي  عامــل معنــي
متوســط األجــل لتوجيــه عمليــة إعــداد خطــط العمــل والميزانيــات الثنائيــة ودعــم التنفيــذ، ومــن ثــم دمــج الجهــود الحاليــة 

 الرامية إلى مساعدة األطراف في ما تقوم به من أعمال تنفيذية.  
  

مــن االتفاقيــة بشــأن حمايــة سياســات الصــحة  ٣-٥وواصــل المــؤتمر دعــم العمــل المبــذول فــي تنفيــذ المــادة   -١٠
، وطلـب مـن أمانـة )FCTC/COP7(8) بمكافحـة التبـغ مـن تـدخالت دوائـر صـناعة التبـغ (القـرارالخاصة العمومية 

التــرويج الســتخدام سياســة نموذجيــة  ، ومواصــلة٣-٥ االتفاقيــة، بــين جملــة أمــور أخــرى، إنشــاء مركــز معرفــة للمــادة
 وكاالت في منظومة األمم المتحدة بشأن منع التدخالت من جانب دوائر صناعة التبغ.لل
  

بشأن نظم إيصال النيكوتين إلكترونيًا ونظم إيصال مواد غير النيكـوتين،  FCTC/COP7(9)وكلف القرار   -١١
أمانة االتفاقية بدعوة األطراف لمراقبـة القضـايا المسـتجدة بشـأن اسـتخدام تلـك الـنظم وتنظيمهـا، وتقـديم تقريـر بـذلك، 

 منظمة إلى مواصلة تقديم المساعدة التقنية والعلمية عند الطلب.البدعوة كلفها أيضًا و 
  

 ١٧(فيمـــا يتعلـــق بالمـــادتين  بـــدائل زراعـــة التبـــغ المســـتدامة اقتصـــادياً  FCTC/COP7(10)وتنـــاول القـــرار   -١٢
 لجــمـن االتفاقيــة) وطلـب مــن أمانـة االتفاقيــة تعزيـز التعــاون مـع ســائر وكـاالت األمــم المتحـدة والشــركاء مـن أ ١٨و

 األطراف في االتفاقية.  دعم

                                                           
  .http://www.who.int/fctc/cop/cop7/FCTC_COP_7_14_AR.pdf?ua=1الرابط:  انظر   ١
 .FCTC/COP7(6) :http://www.who.int/fctc/cop/cop7/FCTC_COP7_6_AR.pdf?ua=1انظر المقرر اإلجرائي    ٢
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 مــن االتفاقيــة ١٩لتقرير النهــائي لفريــق الخبــراء المعنــي بتنفيــذ المــادة بــا FCTC/COP7(11)ورحــب القــرار   -١٣
ـــة تـــوفير مجموعـــة أدوات لألطـــرافبشـــأن  وٕانشـــاء قاعـــدة بيانـــات للخبـــراء  ،"المســـؤولية"، وطلـــب مـــن أمانـــة االتفاقي

ت تقـــديم لتعبئـــة المــوارد وآليــاالممكنــة والمؤسســات التــي يمكــن أن تقـــدم المســاعدة لألطــراف، واستكشـــاف الخيــارات 
  المساعدة لألطراف في االتفاقية.

 
فريــق الخبــراء الــذي شــّكلته الــدورة السادســة للمــؤتمر بشــأن تقيــيم أثــر  ١تقريــراألطــراف واســتعرض مــؤتمر   -١٤

الفريق المستقل إلـى أن السـنوات العشـر التـي مـرت علـى دخـول االتفاقيـة حيـز النفـاذ قـد  االتفاقية اإلطارية. وخلص
شهدت بعض التطورات البارزة في مجال مكافحة التبغ على الصعيد العالمي. وال شك في أن االتفاقية اإلطارية قد 

البراهين المسـتقاة مـن عـدد مـن لعبت دورًا حاسما كعامل محفز موثوق ومتفق عليه وكإطار للعمل. وتبين البّينات و 
المصــادر أن االتفاقيــة ســاهمت بقــوة فــي إعــداد سياســات مكافحــة التبــغ، وتنفيــذها، وتعزيــز االســتراتيجيات القائمــة، 

. وعالوة على ذلك، فإن األطراف التي حققـت مسـتويات تنفيـذ عاليـة مألوفةوالمساهمة في جعل التدخين عادة غير 
هنــاك علــى أن  ،أكبــر فــي معــدل انتشــار التــدخين لــديها اً قــد شــهدت بوجــه عــام انخفاضــألحكــام االتفاقيــة اإلطاريــة 

تـزال تحـول دون تحقيـق األثـر الكامـل لالتفاقيـة، مثـل التـدخالت الشرسـة مـن جانـب دوائـر صـناعة عقبات رئيسية ال
لبلدان المنخفضـة الـدخل التنسيق واإلجراءات بين القطاعات المتعددة، وعدم كفاية الدعم المالي إلى اوغياب التبغ، 

  وعدم إيالء اهتمام خاص للفئات الضعيفة.  ،والمتوسطة الدخل، واالفتقار إلى سبل العيش البديلة المستدامة
 

 قرارات) ٤تقديم التقارير والمساعدة على التنفيذ والتعاون الدولي (
  

تقرير فريق الخبراء بشأن ترتيبات تقديم التقارير، بمـا فـي ذلـك المقتـرح الخـاص األطراف استعرض مؤتمر   -١٥
بإنشــاء لجنــة اســتعراض تنفيــذ االتفاقيــة اإلطاريــة. وفــي حــين أكــد جميــع األطــراف علــى أهميــة تحديــد الثغــرات فــي 

مــؤتمر الفريــق . وقــد كلــف الالخــاص بــذلك راؤهــا منقســمة حــول المقتــرحآالتنفيــذ وفــي التصــدي للتحــديات، فقــد ظلــت 
المعنــي بالتــدابير الراميــة إلــى تعزيــز تنفيــذ االتفاقيــة مــن خــالل التنســيق والتعــاون باســتعراض  العامــل المشــكَّل حــديثاً 

 توصيات فريق الخبراء المعني بترتيبات تقديم التقارير واختصاصاته المقترحة.
  

تقريــرًا  ١٣٣اســتنادًا إلــى  ٢فيــذ االتفاقيــةالتقــدم المحــرز عالميــًا فيمــا يتعلــق بتناألطــراف واســتعرض مــؤتمر   -١٦
مــــن إجمــــالي التقــــارير التــــي كــــان مقــــررًا تقــــديمها وعــــددها  ٪٧٤أي، ( ٢٠١٦وردت فــــي دورة تقــــديم التقــــارير لعــــام 

تقريــرًا). وبــين جميــع األطــراف فــي االتفاقيــة، أشــارت التقــديرات إلــى أن متوســط معــدل التــدخين بــين البــالغين  ١٨٠
من اإلناث). وهو  ٪٦,٢من الذكور؛  ٪ ٣٤,٦( ٪٢٠,٥بلغ  ٢٠١٤٣سنة فأكثر) لعام  ١٥من الفئة العمرية  (في

 ٪٢١,١الفئــــة العمريــــة آنــــذاك فــــي تلــــك ، حيــــث بلــــغ معــــدل االنتشــــار ٢٠١٢مــــا يعــــّد انخفاضــــًا طفيفــــًا منــــذ عــــام 
افحـة تشـريعات لمكن من اإلناث). وأفاد عـدد متزايـد مـن األطـراف بـإحراز تقـدم فـي َسـ ٪٦,٦من الذكور؛  ٪٣٥,٦(

مـع  ٤بإطـار زمنـي،المحـددة ويتواصل تحديد االتجاه التصـاعدي فـي تعزيـز المتطلبـات التبغ أو تعديلها إن وجدت. 
                                                           

  لمزيد من التفاصيل:  FCTC/COP/7/6انظر الوثيقة    ١
.http://www.who.int/fctc/cop/cop7/FCTC_COP_7_6_AR.pdf?ua=1  

  لمزيد من التفاصيل:  FCTC/COP/7/4انظر الوثيقة    ٢
.http://www.who.int/fctc/cop/cop7/FCTC_COP_7_4_AR.pdf?ua=1  

التقريـــر العـــالمي للمنظمـــة بشـــأن االتجاهـــات تقـــديرات المنظمـــة بشـــأن األطـــراف فـــي اتفاقيـــة المنظمـــة حصـــرًا. المصـــدر:    ٣
  .٢٠١٥المتعلقة بانتشار تدخين التبغ في عام 

(اإلعــالن عــن  ١٣(تغليــف وتوســيم منتجــات التبــغ) والمــادة  ١١والمــادة مــن التعــرض لــدخان التبــغ) (الحمايــة  ٨المــادة    ٤
  .التبغ والترويج له ورعايته)
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ألطراف نحو: التغليف البسـيط أو التحـذيرات المصـورة الكبيـرة؛ وحظـر عـرض منتجـات التبـغ فـي نقـاط البيـع؛ اتقّدم 
بيئـــة خاليـــة مـــن الـــدخان ليشـــمل األمـــاكن الخارجيـــة، باإلضـــافة إلـــى  وتوســـيع نطـــاق التشـــريعات الراميـــة إلـــى إيجـــاد

(التــدابير الســعرية  ٦الداخليــة. ويمكــن أيضــًا مالحظــة مزيــد مــن التقــّدم فــي تنفيــذ التــدابير بموجــب المــواد األمــاكن 
(أنشــــطة كســــب الــــرزق البديلــــة ذات الجــــدوى  ١٧(االتجــــار غيــــر المشــــروع بمنتجــــات التبــــغ)، و ١٥والضــــريبية) و

 تكـرر ذكرهـا،ي(المسـؤولية). ويظـل نقـص المـوارد البشـرية والماليـة هـو أكثـر أوجـه القصـور التـي  ١٩القتصادية) وا
  تزال العقبة األكثر أهمية في سبيل تنفيذ االتفاقية. في حين أن دوائر صناعة التبغ ال

 
بمـا فـي اإلطاريـة،  المنظمةاتفاقية بشأن التعاون الدولي من أجل تنفيذ  FCTC/COP7(26)ويدعو القرار   -١٧

حقوق اإلنسان، أمانة االتفاقية إلى التعاون مع آليات األمم المتحـدة وٕاجراءاتهـا القائمـة التـي ذلك المسائل الخاصة ب
الصــحة العموميــة مــن  مصــالحتتعــاطي مــع المســائل المتعلقــة باألعمــال التجاريــة وحقــوق اإلنســان، بهــدف حمايــة 

  المصالح الخاصة لدوائر صناعة التبغ. سطوة المصالح التجارية وسائر
 
ألمــراض غيــر لمســاهمة مــؤتمر األطــراف فــي تحقيــق الغايــة العالميــة  FCTC/COP7(27)القــرار وتنــاول   -١٨

ســيظل هــذا الموضــوع مطروحــًا علــى جــدول أعمــال الــدورات المقبلــة و الحــد مــن اســتعمال التبــغ؛ الخاصــة بالســارية 
فـــي هـــذا الشـــأن مـــن جانـــب  اً قويـــ اً ، مـــا يعكـــس التزامـــ٢٠٢٦عشـــرة فـــي عـــام  لمـــؤتمر األطـــراف حتـــى الـــدورة الثانيـــة

مؤتمر. وأحاط المؤتمر علمًا بعمل أمانة االتفاقية كعضو مستقل في كـل مـن فرقـة عمـل األمـم المتحـدة المشـتركة ال
العالميـة التابعـة  بين الوكاالت المعنية بالوقاية من األمراض غير المعدية (غير السارية) ومكافحتها، وآليـة التنسـيق

لمنظمة الصـحة العالميـة والمعنيـة بالوقايـة مـن األمـراض غيـر السـارية ومكافحتهـا. وتـم أيضـًا اقتـراح إطـار للتعـاون 
 الدولي بموجب االتفاقية ضمن هذا البند من بنود جدول األعمال. 

  
ات والتحـديات القانونيـة االتفاقـتجـارة واالسـتثمار، ومنهـا بشـأن قضـايا ال FCTC/COP7(21)ويدعو القرار   -١٩

 اإلطاريــة، األطــراف إلــى زيــادة التنســيق والتعــاون بــين إدارات الصــحة والتجــارة/ اتفاقيــة المنظمــةفيمــا يتعلــق بتطبيــق 
االسـتثمار، ويطلـب مـن أمانـة االتفاقيــة تجميـع الممارسـات المتبعـة فـي حمايــة تـدابير الصـحة العموميـة، والتطــورات 

، وتوثيـق فـي أحيـان كثيـرة دوائـر صـناعة التبـغ التـي تسـتهدفهاوالقرارات األخيرة ذات الصـلة، وتـدابير مكافحـة التبـغ 
  تلك الممارسات وٕاحاطة األطراف بها. 

 
 قرارًا) ١١بالميزانية ومسائل مؤسسية (مسائل متعلقة 

  
الســيد شــاندرا كيشــور ميشــرا (الهنــد) رئيســًا للمــؤتمر، والــدكتورة  FCTC/COP7(30)القــرار بموجــب  انُتِخــب  -٢٠

(توغــو) والــدكتور جــواد  رينــا روا (بنمــا) والســيد ســيدريك أليبينــدافا (جــزر ســليمان) والــدكتور فــاينيو كــودزو كومــاكو
مـــؤتمر. المكتـــب هيئـــة اللـــواتي (عمـــان) والســـيد كـــاري باســـو (فنلنـــدا) نوابـــًا خمســـة للـــرئيس، ليشـــكلوا مجتمعـــين قـــوام 

وجورجيـا واألردن ونيوزيلنـدا وميانمـار وأوروغـواي) مـن ال وباإلضـافة إلـى ذلـك، انُتِخـب منسـقون إقليميـون (مـن أنغـو
 للمكتب.أقاليم المنظمة الستة كمراقبين 

  
 .FCTC/COP7(24) القرار في ٢٠١٩-٢٠١٨ المالية للفترة والميزانية العمل خطة األطراف مؤتمر واعتمد  -٢١
 علـى ٢٠١٩-٢٠١٨ الماليـة للفتـرة الطوعيـة المقـّدرة االشـتراكات مـن المعتمـدة للميزانيـة اإلجمـالي المبلـغ ينطوي وال
 ٢٠١٥-٢٠١٤ المــــاليتين للفتــــرتين المعتمــــدة بالميزانيــــة مقارنــــة صــــفريًا، اســــمياً  نمــــواً  يمثــــل مــــا تُــــذكر، زيــــادة أي
ـــــــــدالً  ،٢٠١٧-٢٠١٦و ـــــــــدئي االقتـــــــــراح يتضـــــــــمن أن مـــــــــن ب ـــــــــة. بزيـــــــــادة المب  أيضـــــــــاً  المـــــــــؤتمر واعتمـــــــــد الميزاني

 لـــدى متـــأخراتال مـــن للحـــد التـــدابير ووضـــع الطوعيـــة المقـــدرة االشـــتراكات ســـداد بشـــأن FCTC/COP7(23) القـــرار
 إجــراءات أيضــاً  القــرار وأرســى المقــدرة. باالشــتراكات مســتقبالً  األطــراف اشــتراكات تســمية المــؤتمر وقــرر األطــراف.

 المنظمــات ومراقبــي العالميــة الصــحة منظمــة دعــوة االتفاقيــة أمانــة مــن وطلــب األطــراف لــدى متــأخراتال مــن للحــد
 المقّدرة. االشتراكات تحصيل في للمساعدة مؤتمرال لدى الدولية الحكومية
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 وأقرهـا التعـاوني، والعمـل األمـوال جمـع فـي االتفاقيـة أمانـة جانـب مـن المبذولـة الجهـود المؤتمر ضواستعر   -٢٢
 إن وعقـده، التمويـل بشـأن حوار إجراء إمكانية بحث االتفاقية أمانة من وطلب ،FCTC/COP7(25) القرار بموجب
 خطــة لصــالح الميزانيــة خــارج مــن األمــوال جمــع لتســهيل ،المنظمــة فــي بالتمويــل الخــاص ارحــو ال انتهــاء فــور أمكـن،
 اســتراتيجية اســتعراض االتفاقيــة أمانــة مــن المــؤتمر طلــب كمــا األطــراف. مــؤتمر اعتمــدهما اللتــين والميزانيــة العمــل
 الدول. غير الفاعلة الجهات مع للمشاركة المنظمة إلطار وفقاً  األموال جمع

  
 الحكوميــة والمنظمــات األطــراف وفــود بــين الشــفافية مــن قــدر أقصــى بتحقيــق صالخــا بالبنــد يتعلــق وفيمــا  -٢٣

 الهيئــات واجتماعــات األطــراف مــؤتمر دورات خــالل المــدني المجتمــع ومنظمــات الحكوميــة غيــر والمنظمــات الدوليــة
 المناقشة، من لمزيد الثامنة الدورة أعمال جدول إلى البند هذا ترحيل على األطراف مؤتمر وافق له، التابعة الفرعية

 المــؤتمر وأحــاط األساســية. المعلومــات وثيقــة فــي المقدمــة المقترحــات حــول اآلراء فــي توافــق إلــى التوصــل يــتم لــم إذ
 وأفــادت المصــالح تضــارب إقــرار نمــاذج طواعيــة اســتكملت قــد األطــراف وفــود مــن قلــيالً  عــدداً  أنبــ التقــدير مــع علمــاً 
  التبغ. صناعة دوائر مع اله تفاعالت أي وجود بعدم

  
، من لديهاستعراضه العتماد المنظمات الحكومية الدولية بصفة مراقب إطار في طلب مؤتمر األطراف، و   -٢٤

علـى  قـد حصـلت األطراف، مؤتمر في أمانة االتفاقية دراسة ما إذا كانت المنظمات الحكومية الدولية بصفة مراقب
موافقة أجهزتها الرئاسية قبل تقديم طلباتها، وما إذا كانت تتخذ إجراءات ذات الصلة في سـبيل دعـم تنفيـذ المعاهـدة 

أن تبلـغ المنظمـات الحكوميـة الدوليـة عـن أي تضـارب فـي  المنتظـرمن جانب األطراف. باإلضـافة إلـى ذلـك، فمـن 
مع دوائر صناعة التبغ، أو انخراطها بشكل مباشر أو غيـر  متصورًا، أمفعليًا  أم غير محسومالمصالح، سواء كان 

بتنفيـذ المتعلقـة فـي عمليـات رسـم السياسـات  صـناعة التبـغ مـا قـد يـؤدي إلـى تـدخل محتمـل مـن دوائـرها، مباشر مع
 االتفاقية.

  
من أمانة االتفاقية الشروع في مناقشات مع سائر وكـاالت  FCTC/COP7(19)قرار الوطلب المؤتمر في   -٢٥

  األمم المتحدة والمنظمات ذات الصلة بهدف النظر في طلب الحصول على صفة مراقب في أجهزتها الرئاسية. 
 
ن الترتيبـــات المســـتقبلية لالستضـــافة بـــين أمانـــة أاألطـــراف فـــي االتفاقيـــة العناصـــر الرئيســـية بشـــ تاعتمـــدو   -٢٦

المكتـــب هيئـــة  توكّلفـــ ١،FCTC/COP/7/34منظمـــة الصـــحة العالميـــة علـــى النحـــو الـــوارد فـــي الوثيقـــة االتفاقيـــة و 
باإلشراف على عمليـة إعـداد مسـودة شـروط االستضـافة ووضـع اللمسـات األخيـرة عليهـا، وتوجيـه تلـك العمليـة، كمـا 

  .FCTC/COP7(20) ورد في القرار
 

 إعالن دلهي
  

)، الـذي يـدعو األطـراف إلـى بـذل المزيـد FCTC/COP7(29) دلهي (القـرارإعالن األطراف اعتمد مؤتمر   -٢٧
إلــى الســعي أيضــًا مــن الجهــود لمنــع تــدخل دوائــر صــناعة التبــغ علــى كافــة األصــعدة. ويــدعو اإلعــالن األطــراف 

رة فـي أ من أهداف التنمية المستدامة، ويطلب من أمانة االتفاقية أن تأخذ زمـام المبـاد-٣الحثيث إلى تحقيق الغاية 
تنسيق الدعم المقـّدم إلـى األطـراف تحقيقـًا لـذلك، بالتعـاون مـع منظمـة الصـحة العالميـة وسـائر المنظمـات الحكوميـة 

يــدعو األطــراف إلــى االنخــراط فــي كمــا الدوليــة، وبــذل كــل الجهــود الممكنــة لتعزيــز األهــداف األخــرى ذات الصــلة. 
 طارية، وتعزيز أشكال جديدة ومبتكرة للتعاون، بما في ذلك تعاونالتعاون الدولي لضمان التنفيذ الفعال لالتفاقية اإل

  بلدان الجنوب والتعاون الثالثي.
 

                                                           
 .http://www.who.int/fctc/cop/cop7/FCTC_COP_7_34_AR.pdf?uaانظر الوثيقة:    ١
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تاريخ ومكـان انعقـاد الـدورة الثامنـة لمـؤتمر األطـراف والـدورة األولـى الجتمـاع األطـراف فـي 
  بروتوكول القضاء على االتجار غير المشروع بمنتجات التبغ

  
دورتــه الثامنــة فــي مقــر األمانــة فــي جنيــف. وقــد حــددت هيئــة المكتــب، بالتشــاور مــع قــرر المــؤتمر انعقــاد   -٢٨

، ٢٠١٨أكتـوبر  تشـرين األول/ ٦إلـى  ١انعقاد الدورة الثامنة لمؤتمر األطراف في الفتـرة مـن اريخ أمانة االتفاقية، ت
المشـروع بمنتجـات التبـغ  عقـد الـدورة األولـى الجتمـاع األطـراف فـي بروتوكـول القضـاء علـى االتجـار غيـرعلى أن تُ 

فــي المقــر الرئيســي لمنظمــة الصــحة العالميــة، حــال دخــول  ٢٠١٨أكتــوبر  تشــرين األول/ ١٠إلــى  ٨فــي الفتــرة مــن 
  .الموعد المحددالبروتوكول حيز النفاذ في 

  
  

=     =     =  


