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ل، وعن احل�صول على الإذن من �صاحب حقوق املوؤلف. ويتحمل امل�صتخدم وحده اأية خماطر حلدوث مطالبات نتيجة انتهاك 

اأي عن�صر ميلكه طرف ثالث يف امل�صنف.
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املنتجات امل�صجلة امللكية بالأحرف ال�صتهاللية )يف الن�ص الإنكليزي(.

وقد اتخذت املنظمة )WHO( كل الحتياطات املعقولة للتحقق من املعلومات الواردة يف هذا املطبوع. ومع ذلك فاإن املواد 
املن�صورة ُتوزع دون اأي �صمان من اأي نوع، �صواء اأكان ب�صكل �صريح اأم ب�صكل �صمني. والقارئ هو امل�صوؤول عن تف�صري وا�صتعمال 

املواد. واملنظمة )WHO( لي�صت م�صوؤولة باأي حال عن الأ�صرار التي قد ترتتب على ا�صتعمالها.

النهوض بالتنمية المستدامة
عن طريق تنفيذ اتفاقية المنظمة 

اإلطارية للفترة 2019 - 2025

االستراتيجية العالمية
لـتـسـريـــع

وتيـرة مكــافحة التبـغ



12

إجراءات عالمية للتصدي للتبغ

يف ع��امل ت�ص��وده العومل��ة وت�صب��ح في��ه احل��دود ب��ني البلدان اأق��ل جمودًا كل يوم ميكن اأن يكون للح�صائ��ل املحققة يف مكان معني 
تاأثري على امل�صتوى العاملي. ومن هذا املنظور، تعترب مكافحة التبغ م�صاألة تهم اجلميع.

والنب��اأ ال�ص��ار ه��و اأنن��ا نل��م ب�ص��بل الت�ص��دي لوباء التبغ. واتفاقية املنظم��ة الإطارية هي جمموعة من التداب��ري الثابتة املتفاو�ص 
ب�صاأنها دوليًا وامللزمة قانونًا وامل�صندة بالبينات للحد من اأ�صرار التبغ.

واتفاقي��ة املنظم��ة الإطاري��ة ه��ي اإح��دى جم��رد ث��الث اتفاقي��ات دولية م�ص��ار اإليها يف اأه��داف الأمم املتحدة للتنمية امل�ص��تدامة 
والغاي��ات املت�صل��ة به��ا. وتدع��و الغاي��ة 3-اأ املدرج��ة يف اأه��داف التنمية امل�ص��تدامة اإىل تعزيز تنفيذ اتفاقي��ة املنظمة الإطارية. 
وته��دف ه��ذه ال�ص��رتاتيجية اإىل امل�ص��اهمة املجدي��ة يف حتقي��ق اله��دف 3 الع��ام املتعلق بال�صحة من اأهداف التنمية امل�ص��تدامة 
والغاية 3-4 املت�صلة بالأمرا�ص غري ال�ص��ارية وُيعرتف يف ظل الهدف 17 من اأهداف التنمية امل�ص��تدامة باأنه ل ميكن حتقيق 

الأهداف اإل باللتزام الرا�ص��خ بال�ص��راكات وعالقات التعاون العاملية.

وُي�ص��ار اإىل اتفاقي��ة املنظم��ة الإطاري��ة اأي�ص��ًا يف خط��ة عمل اأدي���ص اأبابا لعام 2015 ال�صادرة ع��ن املوؤمتر الدويل الثالث لتمويل 
التنمي��ة الت��ي تن���ص عل��ى اإدراك "اأن التداب��ري ال�ص��عرية وال�صريبي��ة املطبق��ة عل��ى التبغ ت�ص��كل و�ص��يلة فعالة ومهم��ة للتقليل من 

ا�صتهالك التبغ وتقلي�ص تكاليف الرعاية ال�صحية ومتثل رافدًا يدّر الإيرادات من اأجل متويل التنمية".

وق��د ُح��ددت تداب��ري مكافح��ة التب��غ با�ص��تمرار باعتباره��ا "اأف�ص��ل اخلي��ارات" لتح�ص��ني ال�صح��ة العاملي��ة وحتقي��ق فوائد كبرية 
مقابل ا�ص��تثمارات �صغرية.

ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة
أضرار التبغ

اأح��رز تنفي��ذ اتفاقي��ة املنظم��ة الإطاري��ة تقدم��ًا اإل اأن��ه اأبعد ما يكون عن الكتمال. ووفقًا ملا يرد يف ا�ص��تعرا�ص اتفاقية املنظمة 
الإطارية ملدة ع�صر �صنوات والتقرير العاملي عن مكافحة التبغ، ما زالت التحديات قائمة نتيجة لبطء اإدماج اتفاقية املنظمة 
الإطارية يف القانون الوطني واإنفاذ القوانني الراهنة دون امل�ص��توى الأمثل وتكثيف اأن�ص��طة الت�ص��ويق من جانب دوائر �صناعة 
التبغ وتدخل دوائر ال�صناعة يف ر�صم ال�صيا�صات وتخ�صي�ص املوارد غري الكافية ملكافحة التبغ والقدرة الب�صرية غري الكافية 
لقيادة جهود التنفيذ. وعالوة على ذلك، تفاوت تنفيذ عدة مواد من اتفاقية املنظمة الإطارية على ال�صعيد العاملي. ونعرتف 
بو�صفن��ا اأطراف��ًا يف اتفاقي��ة املنظم��ة الإطاري��ة ب�ص��رورة اللت��زام باتخ��اذ اإج��راءات عاجل��ة يف الوق��ت احل��ايل ل�ص��د الثغ��رات 

املتبقية.

وينبغ��ي لالأط��راف اأن تتخ��ذ بن��اء عل��ى توجي��ه ه��ذه ال�ص��رتاتيجية اإج��راءات من�ص��قة ومرك��زة ت�ص��مل احلكوم��ة ككل لتحقي��ق 
ات�ص��اق ال�صيا�ص��ات عل��ى امل�ص��تويني املحل��ي وال��دويل واإزال��ة العقب��ات الت��ي ت�ص��ادف عل��ى ال�صعي��د العامل��ي والإقليم��ي والوطن��ي 

وعل��ى نط��اق جمي��ع القطاع��ات وتعرق��ل التنفي��ذ الكام��ل والفع��ال لاللتزام��ات املدرج��ة مبوج��ب اتفاقية املنظم��ة الإطارية.

وت�ص��عى الأط��راف ع��ن طري��ق ه��ذه ال�ص��رتاتيجية اإىل حت�ص��ني تنفي��ذ اتفاقي��ة املنظم��ة الإطاري��ة والرتق��اء ب��ه باملوافق��ة عل��ى 
الأولويات الرئي�ص��ية للفرتة 2019-2025. وتهدف ال�ص��رتاتيجية اإىل متكني الأطراف للعمل على امل�ص��توى املتعدد القطاعات 
م��ع قط��اع ال�صح��ة و�ص��ائر القطاع��ات واجله��ات �صاحب��ة امل�صلح��ة امل�ص��اركة يف مكافحة التبغ عل��ى ال�صعيد العامل��ي والإقليمي 
والقطري. وت�ص��تهدف اأي�صًا ت�ص��ليط الأ�صواء على م�ص��ائل مكافحة التبغ مبا يف ذلك التفاقية بعينها واإبرازها على امل�ص��تويني 

الدويل واملحلي.

ونعل��م اأن تعاط��ي التب��غ اأم��ر ميك��ن الوقاي��ة من��ه وجتنب��ه على وجه ت��ام. وتتاح لالأطراف بف�صل تن�ص��يق اجله��ود الفر�صة لإنقاذ 
اأرواح ماليني الأ�صخا�ص وتهيئة الظروف الالزمة لالأجيال القادمة لتنعم بحياة تكون اأوفر �صحة واأكرث ا�صتدامة وخالية من 

اأ�صرار تعاطي التبغ.
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مقدمة
ُو�صع��ت ال�ش��رتاتيجية العاملي��ة لت�ش��ريع وت��رة مكافح��ة التب��غ )ال�ص��رتاتيجية( تبع��ًا لق��رار �ص��ادر ع��ن الأط��راف 
يف ال��دورة ال�ص��ابعة ملوؤمت��ر الأط��راف يف اتفاقي��ة منظم��ة ال�صح��ة العاملي��ة الإطاري��ة ب�ص��اأن مكافحة التبغ )التفاقي��ة اأو اتفاقية 
املنظم��ة الإطاري��ة(. ومتث��ل ال�ص��رتاتيجية اجله��ود املتوا�صل��ة املبذول��ة لتعزي��ز العملي��ات وتنفيذ التفاقية. وق��د اأُحرز تقدم يف 
تنفيذ اتفاقية املنظمة الإطارية اإل اأننا نعتقد اأننا ن�صتطيع عن طريق ال�صرتاتيجية ت�صريع وترية تنفيذ التفاقية وم�صاهماتها 

يف خط��ة التنمية امل�ص��تدامة لعام 2030.

والهدف من هذه ال�صرتاتيجية اأن توجه تنفيذ اتفاقية املنظمة الإطارية خالل فرتة ال�صنوات ال�صبع املقبلة 
)2019- 2025(، مب��ا يف ذل��ك الأن�ص��طة/ الأعم��ال الت��ي ي�صطل��ع به��ا الأط��راف واأمان��ة التفاقي��ة واجلهات �صاحب��ة امل�صلحة 

الأخرى، وُت�ص��تخدم كاأ�صا���ص لتخطيط الأعمال وامليزنة للثنائيات
 2020-2021 و2022-2023 و2024-2025. وع��الوة عل��ى ذل��ك، �ص��توجه ال�ص��رتاتيجية ج��دول اأعم��ال موؤمت��ر الأط��راف 
واأعمال��ه. واإذ ت�ص��تعر�ص الأط��راف يف اتفاقي��ة املنظم��ة الإطارية ح�صائل ال�ص��رتاتيجية وتنظر فيها، ميكنها موا�صلة حت�ص��ني 

عملي��ة التخطي��ط والتنفي��ذ يف دورات متتالي��ة.

ومتث��ل ال�ص��رتاتيجية اأي�ص��ًا اأداة مهم��ة لإدارة الطلب��ات املتزاي��دة وامل��وارد املح��دودة اإىل جان��ب �صم��ان فعالي��ة اأعم��ال اأمان��ة 
اتفاقي��ة املنظم��ة الإطارية.

نداء للعمل
أضرار التبغ

يعر�ص تعاطي التبغ ال�صحة والعافية واملجتمع ككل لتهديدات كبرية وم�صرة.
وعلى ال�صعيد العاملي، ي�ص��فر تعاطي التبغ عن خ�ص��ائر فادحة يف الأرواح اإذ ي�ص��بب وفاة اأكرث من 7 ماليني �ص��خ�ص كل �ص��نة. 
وي�ص��هم تعاط��ي التب��غ اأي�ص��ًا يف الأعب��اء واملخاط��ر العاملي��ة الت��ي تنط��وي عليه��ا الأمرا���ص غري ال�ص��ارية مبا فيه��ا اأمرا�ص القلب 

والأوعية الدموية وال�ص��رطان واأمرا�ص اجلهاز التنف�ص��ي املزمنة وال�ص��كري.

ولتعاطي التبغ اآثار مروعة على ال�صحة غري اأن اأ�صراره تتجاوز نطاق ال�صحة.

فلع��بء تعاط��ي التب��غ عواق��ب وخيم��ة عل��ى جمي��ع م�ص��تويات املجتم��ع و�ص��رائحه م��ن امل�ص��توى العامل��ي والإقليمي والوطن��ي ونزوًل 
اإىل امل�ص��توى املجتمعي والأ�ص��ري والفردي.

وتعاط��ي التب��غ والرتوي��ج ل��ه اأم��ران يطرح��ان حتدي��ات خط��رية عل��ى التنمي��ة امل�ص��تدامة ويقو�ص��ان التنمي��ة الجتماعي��ة 
والقت�صادي��ة والبيئي��ة يف جمي��ع اأنح��اء الع��امل.

وم��ن �صم��ن بع���ص العواق��ب ال�ص��ارة الناجمة عن منتجات التبغ ما يلي: اخل�ص��ائر الجتماعي��ة والقت�صادية املت�صلة ب�صناعة 
منتج��ات التب��غ وتعاط��ي التب��غ، واخل�ص��ائر يف الإنتاجي��ة والدخ��ل الناجم��ة ع��ن الأمرا���ص والوفي��ات املبك��رة املرتبط��ة بالتب��غ، 
والتهدي��دات الت��ي تتعر���ص له��ا حق��وق الإن�ص��ان الأ�صا�ص��ية مب��ا فيه��ا احل��ق يف التمت��ع باأعل��ى م�ص��توى م��ن ال�صحة ميك��ن بلوغه، 
والأن�صطة الإجرامية التي ينطوي عليها اإنتاج منتجات التبغ غري امل�صروعة والجتار بها، والآثار البيئية والجتماعية الناجتة 

ع��ن زراع��ة التب��غ مب��ا فيها عمالة الأطف��ال وتعاطي منتجات التب��غ والتخل�ص من النفايات.

وع��الوة عل��ى ذل��ك، ُيع��رتف ب��اأن دوائ��ر �صناع��ة التب��غ تقو�ص اإج��راءات الأطراف يف جمال تعزيز �صيا�ص��ات ال�صح��ة العمومية 
املرتبطة باتفاقية املنظمة الإطارية من خالل ال�ص��روع يف تاأخريات اإدارية واعرتا�صات قانونية.
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إطار الرؤية

الرؤية
اإتاحة عامل �صحي وم�صتدام للجميع يخلو من وباء التبغ.

المهمة
حماي��ة الأجي��ال احلالي��ة والقادم��ة م��ن العواق��ب ال�صحي��ة والجتماعية والبيئي��ة والقت�صادية املدم��رة الناجمة 
عن ا�ص��تهالك التبغ والتعر�ص لدخانه من خالل تنفيذ اتفاقية املنظمة الإطارية بالكامل ويف الوقت املنا�ص��ب.

الغاية العامة
�صن�ص��تخدم لقيا���ص جن��اح ه��ذه ال�ص��رتاتيجية الغاي��ة العاملي��ة الختياري��ة املتف��ق عليه��ا واملتمثل��ة يف "حتقي��ق 
خف�ص ن�صبي قدره 30% يف معدل النت�صار املوحد ح�صب ال�صن لتعاطي التبغ يف الوقت احلايل لدى الأ�صخا�ص 

الذي��ن تبل��غ اأعماره��م 15 �ص��نة اأو اأك��رث بحلول ع��ام 2025 ".

األهداف االستراتيجية

اعتبارات توجيهية
توجه ثالثة اعتبارات اختيار الأهداف ال�صرتاتيجية يف �صياق هذه ال�صرتاتيجية وهي التالية:

تاأثري التدابري يف حالت الوفاة والأمرا�ص الناجمة عن تعاطي التبغ واملعزوة اإىل التبغ؛

تاأث��ري التداب��ري يف بن��اء ق��درات م�ص��تدامة وم�ص��رتكة ب��ني القطاع��ات عل��ى امل�ص��توى القط��ري م��ن اأج��ل مكافح��ة 
التبغ؛

م�صاهمة التدابري يف اإحراز التقدم يف حتقيق اأهداف التنمية امل�صتدامة.



الهدف االستراتيجي 

تسريع
وتيرة اإلجراءات

تي�صري حت�صني تنفيذ اتفاقية املنظمة الإطارية من خالل حتديد اأولويات وا�صحة وتوجيه 
و�صائل امل�صاعدة الفعالة اإىل حيثما ُيحتمل اأن توؤثر اأكرب تاأثري يف احلد من تعاطي التبغ 

وال�صرر الناجم عنه.

8
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ت�صع الأطراف ا�صرتاتيجيات وطنية �صاملة وحم�صوبة التكاليف ملكافحة التبغ وتنفذها 
وحتدثها بانتظام )املادة 5 من اتفاقية املنظمة الإطارية(، بالرتكيز على اأهم ال�صيا�صات 

واملواد ال�صاملة واملتعددة القطاعات يف ال�صياق الوطني.
تنفذ الأطراف تدابري �صعرية و�صريبية )املادة 6(.

تنفذ الأطراف تدابري حمددة زمنيًا )املواد 8 و11 و13(.

حت�صني الآليات لتبادل اخلربات عرب التعاون بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي.
تعزيز دور مراكز املعارف يف م�صاعدة الأطراف.

عدد الأطراف التي تبلغ عن ح�صولها على الدعم املايل و/ اأو التقني اأو توفريها له.
عدد الأطراف التي قدمت خطة وطنية حم�صوبة التكاليف ملكافحة التبغ كجزء من تقاريرها 

املنتظمة عن اتفاقية املنظمة الإطارية.
عدد الأطراف التي تنفذ تدابري �صعرية و�صريبية.

عدد الأطراف التي تعزز التدابري الوطنية ملكافحة التبغ.
عدد الأطراف التي حددت تنفيذ اتفاقية املنظمة الإطارية كاأولوية اإمنائية ول �صيما يف اإطار 

عمل الأمم املتحدة للم�صاعدة الإمنائية اخلا�ص بها.

الغرض االستراتيجي 1-1
منح الأولوية لالإجراءات التمكينية لت�صريع وترية تنفيذ اتفاقية املنظمة الإطارية مبا فيها الأ�صكال الفعالة 

للم�صاعدة التقنية واملالية من اأجل دعم الأطراف يف جمالت العمل ذات الأولوية املحددة.

األغراض المحددة

الغرض االستراتيجي 2-1
تعزيز النظم جلمع الدرو�ص والبّينات املت�صلة بالو�صائل اجلديدة والبتكارية والناجحة لتنفيذ تدابري مكافحة التبغ 

وتبادل هذه الدرو�ص والبّينات بانتظام.

األغراض المحددة

المؤشرات

.1-1-1

.2-1-1
 .3-1-1 

 

 .1-2-1
.2-2-1

عدد الأطراف التي ح�صلت على امل�صاعدة من مراكز املعارف اخلا�صة باتفاقية املنظمة الإطارية.

المؤشرات

ت
اءا

جر
اإل

ة 
تير

 و
يع

سر
ت

عدد الأطراف امل�صاركة يف برامج التعاون بني بلدان 
اجلنوب والتعاون الثالثي بو�صفها جهات مقدمة 

للخدمات اأو م�صتفيدة منها.
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ت�صليط الأ�صواء على اتفاقية املنظمة الإطارية واإبرازها على ال�صعيدين العاملي والقطري ت�صديًا 
لتهديد التبغ للتنمية القت�صادية والجتماعية وللبيئة.

وعقد �صراكات مع جمموعة كبرية من القطاعات بهدف مواجهة الأ�صرار املرتبطة بالتبغ ودوائر 
�صناعة التبغ وتعزيز ات�صاق ال�صيا�صات على نطاق القطاعات وعلى امل�صتويني الدويل والوطني.

الهدف االستراتيجي 

عقد تحالفات وشراكات دولية على 
نطاق القطاعات والمجتمع المدني 

للمساهمة في تنفيذ اتفاقية 
المنظمة اإلطارية
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الغرض االستراتيجي 1-2
ا�ص��تنها�ص هم��م اجله��ات ال�ص��ريكة الدولي��ة واحلكومي��ة الدولي��ة والإمنائي��ة لإدم��اج اتفاقي��ة املنظم��ة الإطاري��ة 
يف اأعماله��ا و/ اأو اأن�ص��طة ا�ص��تجابتها املت�صل��ة باأه��داف التنمي��ة امل�ص��تدامة م��ن خ��الل اإر�ص��اء �ص��راكات وو�ص��ع 
ا�ص��رتاتيجيات م�ص��رتكة مع الوكالت واملبادرات العاملية والتابعة لالأمم املتحدة التي ُت�ص��ند اإليها ولية وا�صحة 
للحد من الأ�صرار املت�صلة بالتبغ الأو�ص��ع نطاقًا اأو تتمتع بالقدرة على ال�صطالع مبا يلي: اأ( ت�ص��ليط الأ�صواء 
عل��ى اتفاقي��ة املنظم��ة الإطاري��ة واإبرازه��ا؛ ب( والتاأث��ري يف اإج��راءات مكافح��ة التب��غ وحفزه��ا عل��ى امل�ص��تويني 

الإقليم��ي والوطني.

األغراض المحددة
تعزيز املواءمة والتعاون بني منظمة ال�صحة العاملية )املنظمة( والوكالت �صمن منظومة الأمم 

املتحدة و�صائر الوكالت واملبادرات الدولية املعنية.تنفذ الأطراف تدابري �صعرية و�صريبية 
)املادة 6(.

�صمان تعميم اتفاقية املنظمة الإطارية على وجه تام يف تنفيذ خطة التنمية امل�صتدامة لعام 
م يف اإطار الأمم املتحدة وتت�صل  2030 ويف املداولت التي جُترى يف اأي منتدى معني منظَّ

باتفاقية املنظمة الإطارية.
و�صع ُنهج تعزز بع�صها بع�صًا لتنفيذ خطة العمل العاملية ب�صاأن الوقاية من الأمرا�ص غري 
ال�صارية ومكافحتها 2013-2020 من خالل التعاون مع اأع�صاء فرقة عمل الأمم املتحدة 

امل�صرتكة بني الوكالت واملعنية بالأمرا�ص غري ال�صارية واآلية التن�صيق العاملية املعنية بالأمرا�ص 
غري ال�صارية واملبادرات املعنية الأخرى.

تعزيز ال�صراكات مع املنظمات واملوؤ�ص�صات احلكومية اأو احلكومية الدولية.
و�صع خطة لالت�صالت ب�صاأن ال�صرتاتيجية لت�صليط الأ�صواء على التفاقية واإبرازها اأي�صًا.

 .1-1-2

 .2-1-2

 .3-1-2

.٤-1-2

.٥-1-2

عدد الوكالت الإمنائية واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات اأو املبادرات الدولية التي 
تدرج تنفيذ اتفاقية املنظمة الإطارية يف ا�صرتاتيجياتها اأو خططها.

عدد الأطراف التي اأدرجت فيها مكاتب املنظمة القطرية تنفيذ اتفاقية املنظمة الإطارية يف 
ا�صرتاتيجيات التعاون القطري.

عدد الأطراف التي تدرج تنفيذ اتفاقية املنظمة الإطارية يف تقاريرها الختيارية عن تنفيذها 
على امل�صتوى املحلي لأهداف التنمية امل�صتدامة فيما يتعلق بالغاية 3-اأ.

المؤشرات

الغرض االستراتيجي 2-2
حفز م�صاهمات اجلهات �صاحبة امل�صلحة اخلارجية وخ�صو�صًا املجتمع املدين وتعزيزها لتحقيق اأهداف التفاقية.

األغراض المحددة
تعزيز م�صاركة املجتمع املدين ول �صيما عن طريق اعتماد اأف�صل ممار�صات منظمات الأمم املتحدة الأخرى 

مع مراعاة املادة 5-3 من اتفاقية املنظمة الإطارية.
اإن�صاء من�صة للتن�صيق وت�صغيلها وفقًا للتو�صيات املقدمة من الفريق العامل املعني بالتدابري امل�صتدامة 

.)18/7/FCTC/COP الوثيقة(
النهو�ص بالبحوث املت�صلة بتنفيذ اتفاقية املنظمة الإطارية وخ�صو�صًا الأولويات املبينة يف ال�صرتاتيجية، 

عماًل باملادة 20.

 .1-2-2

.2-2-2

.3-2-2

المؤشرات

عدد املنظمات غري احلكومية املعتمدة ب�صفة مراقب لدى موؤمتر 
الأطراف وامل�صاركة يف دورات املوؤمتر.

الدعم املايل والتقني من منظمات املجتمع املدين لإحراز التقدم يف 
تنفيذ التفاقية الإطارية.

عدد الأطراف التي ت�صمل م�صاركة املجتمع املدين يف و�صع الُنهج الوطنية ملكافحة التبغ وتنفيذها.
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الهدف االستراتيجي 

حماية النزاهة واالستناد
إلى اإلنجازات المحققة بموجب 

اتفاقية المنظمة اإلطارية

التغلب على العقبات التي تعرقل التنفيذ التام والفعال وامل�صتدام لتفاقية املنظمة 
الإطارية واجلهود الأو�صع نطاقًا ملكافحة التبغ.
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األغراض
التشغيلية

الغرض التشغيلي 1. التمويل المستدام
اإدارة ال�ص��وؤون املالي��ة لالتفاقي��ة م��ن اأج��ل تعزي��ز كفاءته��ا وفعاليته��ا اإىل اأق�ص��ى ح��د واإيج��اد م�ص��ادر اإي��رادات جدي��دة لدع��م 

اأن�ص��طة تنفي��ذ اتفاقي��ة املنظمة الإطارية.

الغرض التشغيلي 2: الفعالية التشغيلية
تعزيز ت�صغيل موؤمتر الأطراف على وجه اأمثل وقدرة اأمانة التفاقية على تقدمي الدعم واأهليتها لتقدميه اإىل موؤمتر 

الأطراف والأطراف يف اإطار الأعمال امل�صطلع بها للتنفيذ والر�صد والتبليغ.

�صُيعاد توجيه خطط عمل اأمانة اتفاقية املنظمة الإطارية وميزانياتها املتتالية التي يعتمدها موؤمتر الأطراف كل �صنتني 
مت�صيًا مع الأغرا�ص الت�صغيلية التايل ذكرها لدعم تنفيذ الأهداف والأغرا�ص ال�صرتاتيجية الواردة يف هذه ال�صرتاتيجية 

على نحو فعال.

األغراض المحددة
اإدارة ال�ص��وؤون املالي��ة لالتفاقي��ة م��ن اأج��ل تعزي��ز كفاءته��ا وفعاليته��ا اإىل اأق�ص��ى ح��د واإيج��اد م�ص��ادر اإي��رادات جدي��دة لدع��م 

اأن�ص��طة تنفي��ذ اتفاقي��ة املنظمة الإطارية.

األغراض المحددة
اإدارة ال�ص��وؤون املالي��ة لالتفاقي��ة م��ن اأج��ل تعزي��ز كفاءته��ا وفعاليته��ا اإىل اأق�ص��ى ح��د واإيج��اد م�ص��ادر اإي��رادات جدي��دة لدع��م 

اأن�ص��طة تنفي��ذ اتفاقي��ة املنظمة الإطارية.

اإذ ت�ص��ع الأط��راف واأمان��ة التفاقي��ة يف اعتباره��ا التزامات التعاون مبوجب املادتني 22 و26 من التفاقية، �ص��تعمل 
عل��ى تعبئ��ة م��وارد تقني��ة ومالية اإ�صافية مما قد ي�ص��مل و�صع ا�ص��رتاتيجيات م�ص��تهدفة لتعبئة امل��وارد واآليات حملية 
ودولي��ة جدي��دة اأو ابتكاري��ة للتموي��ل وتنفي��ذ هذه ال�ص��رتاتيجيات والآليات عماًل بالق��رار FCTC/COP7/25 لتعزيز 

تنفيذ اتفاقية املنظمة الإطارية وهذه ال�صرتاتيجية.
�ص��تقدم اأمان��ة التفاقي��ة امل�ص��اعدة امل�ص��تهدفة اإىل الأط��راف لو�صع خطط وطنية حم�ص��وبة التكالي��ف ملكافحة التبغ 

وتنفيذها.
�ص��تقرتح اأمان��ة التفاقي��ة خطط��ًا للعم��ل وجت��ري عملي��ات للميزن��ة قائم��ة عل��ى حتقي��ق النتائ��ج وم�ص��تندة اإىل 

ال�ص��رتاتيجية.
ينبغي لأمانة التفاقية اأن تن�ص��ئ دور �ص��فري النوايا احل�ص��نة املعني باتفاقية املنظمة الإطارية وحتافظ عليه اأخذًا 

يف احل�صبان املادة 5-3 من التفاقية واأف�صل املمار�صات املت�صلة بتجنب حالت ت�صارب امل�صالح.

�صت�ص��تعر�ص اأمان��ة التفاقي��ة ق��درات املوظف��ني والإدارة وتكيفه��ا لدع��م تنفي��ذ ال�ص��رتاتيجية تاأيي��دًا خلط��ة العم��ل 
وامليزاني��ة اللت��ني يعتمدهم��ا موؤمت��ر الأطراف، وفقًا للمادة 5-3 من اتفاقية املنظمة الإطارية ومبادئها التوجيهية. 
�ص��تطبق الأمان��ة مب��ادئ من��ح الأولوي��ة والفعالي��ة واملردودي��ة وال�ص��فافية وامل�ص��اءلة عل��ى جمي��ع جوان��ب الت�صمي��م 

والتنفي��ذ لربام��ج عمله��ا معرتف��ًة بامل��وارد املح��دودة املتاح��ة لوظائ��ف الأمان��ة الأ�صا�ص��ية.
�ص��تقدم الأمان��ة التقاري��ر كل �ص��نتني اإىل موؤمت��ر الأط��راف ب�ص��اأن تنفي��ذ ال�ص��رتاتيجية مب��ا يف ذل��ك الإج��راءات 

الت�صحيحي��ة املقرتح��ة.
1-1

2-1

3-1

٤-1

1-2

2-2

3-2
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الغرض االستراتيجي 1-3
حت�ص��ني اآلي��ات ت�صري��ف ال�ص��وؤون والإدارة اخلا�ص��ة باتفاقي��ة املنظم��ة الإطاري��ة ل�صم��ان من��ح الأولوي��ة جلمي��ع 
الأن�ص��طة امل�صطلع بها فيما يتعلق بالتفاقية وات�ص��ام هذه الأن�ص��طة بالفعالية وال�ص��تدامة وعزلها عن اأي تاأثري 

لدوائ��ر �صناعة التبغ.

األغراض المحددة
مواءمة جداول اأعمال موؤمتر الأطراف وخطط عمله وميزانياته مع ال�صرتاتيجية.

اإن�صاء اآلية معنية با�صتعرا�ص تنفيذ اتفاقية املنظمة الإطارية بقيادة النظراء بحلول عام 2020 
لتي�صري الت�صدي للثغرات والتحديات التي تواجهها الأطراف على اأ�صا�ص فردي وم�صاطرة 

الدرو�ص امل�صتخل�صة وامل�صاهمة يف تنفيذ هذه ال�صرتاتيجية.
حماية اأن�صطة موؤمتر الأطراف وغريها من الأن�صطة املت�صلة باتفاقية املنظمة الإطارية من 

امل�صالح التجارية واأي م�صالح را�صخة اأخرى لدوائر �صناعة التبغ.

 .1-1-3
 .2-1-3

.3-1-3

اإن�صاء اآلية معنية با�صتعرا�ص التنفيذ.
مواءمة خطط عمل اأمانة اتفاقية املنظمة الإطارية وميزانيتها مع ال�صرتاتيجية.

موؤ�صر ينبغي و�صعه لقيا�ص الثغرة يف التمويل العاملي لتنفيذ اتفاقية املنظمة الإطارية.

المؤشرات

الغرض االستراتيجي 2-3
دعم الأطراف وت�صجيعها يف �صعيها اإىل اإزالة العقبات التي تعرقل اجلهود املبذولة على ال�صعيد القطري ملكافحة التبغ.

األغراض المحددة
تكوين الدعم ال�صيا�صي جلهود مكافحة التبغ.

النهو�ص بجهود التعاون املتعدد القطاعات مبا يف ذلك تعزيز التعاون مع منظمات املجتمع املدين.
تعبئة املوارد امل�صتدامة ملكافحة التبغ.

تنفيذ تدابري ترمي اإىل حماية �صيا�صات ال�صحة العمومية من تدخل دوائر �صناعة التبغ )املادة 5-3( ور�صد 
اأن�صطة دوائر �صناعة التبغ با�صتمرار على ال�صعيدين الوطني والدويل.

ر�صد التقدم املحرز يف اإطار ال�صيا�صات والربامج فيما يت�صل بالأحكام الرئي�صية لتفاقية املنظمة الإطارية 
مبا يف ذلك تقدير الأرواح املنقذة والتكاليف املتجنبة واحل�صائل ال�صحية والقت�صادية املح�صنة الأخرى.

.1-2-3

.2-2-3

.3-2-3

.٤-2-3

.٥-2-3

المؤشرات
عدد الأطراف التي بلغت عن تنفيذ اأي تدابري مت�صلة باملادة 3-5.

عدد الأطراف املزودة باآلية وطنية ت�صغيلية ومتعددة القطاعات لتن�صيق 
مكافحة التبغ.

عدد الأطراف التي بلغت عن تدخل دوائر �صناعة التبغ كعقبة رئي�صية 
حتول دون تنفيذ اتفاقية املنظمة الإطارية.

عدد الأطراف التي متول خططها اأو ا�صرتاتيجياتها الوطنية 
املح�صوبة التكاليف ملكافحة التبغ بالكامل.
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