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

  اإلطارية بشأن مكافحة التبغ 
  

  
يتشرف المدير العام بأن يحيل إلى جمعية الصحة العالمية الثانية والسبعين التقرير المقّدم من رئيس أمانة   -١

ن مؤتمر األطراف في االتفاقية في اتفاقية منظمة الصـــحة العالمية اإلطارية بشـــأن مكافحة التبغ (االتفاقية) نيابًة ع
 دورته الثامنة (انظر الملحق).

  
  

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

  تقرير من رئيس أمانة االتفاقية
  

  
ــف هذا )٢٠١٦( FCTC/COP7(18)والقرار  )٢٠١٦) (١٣(٦٩ج ص عبالمقرر اإلجرائي عمًال  -١ ــ ـــ ــ ــ ـــ ، يصـ

ــائل الدورة الثامنة لمؤتمر األطراف في االتفاقية (جنيف،  ــ ـــ ــ ــحة حصــ ــ ــ ـــ ـــرين  ٦-١التقرير المقّدم إلى جمعية الصــ ـــ ــ تشـــ
ـــائــل ٢٠١٨أكتوبر  األول/ ـــ ــ ـــ ــ ــ ). ويقــدم للعلم لمحــة عــامــة عن أهم القرارات التي اعتمــدهــا مؤتمر األطراف والحصــ

(اجتماع   الرئيسية للدورة األولى الجتماع األطراف في بروتوكول القضاء على االتجار غير المشروع بمنتجات التبغ
 .األطراف)

  
طرفًا  ١٤٨مشارك، بما في ذلك وفود من  ١٢٠٠األطراف أكثر من هذا وقد حضر الدورة الثامنة لمؤتمر  -٢

ــائر المنظمات في األمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية والمجتمع  ــــ ــ ــ ـــ في االتفاقية وممثلون عن المنظمة وســـ
ــالة ترحيب، كما ألقى المدير العام للمنظمة كلمة افتتاحية. و  في يومه المدني. وبعث األمين العام لألمم المتحدة رســ

ــأن  ــ ــ ـــ ــ ــتوى منه الذي يتعلق بمكافحة التبغ والعمل العالمي بشــ ـــ ــ ــ األول، عقد مؤتمر األطراف الجزء األول الرفيع المســــ
المناخ، إلذكاء الوعي بضـــرورة أن ُتدَرج في الجهود المبذولة لمكافحة التبغ اســـتراتيجيات من أجل محاربة التأثيرات 

 تدامة.المدمِّرة للتبغ على البيئة والتنمية المس
  

ــأن أربعة  ١قرارًا، ٢٤واعتمد مؤتمر األطراف  -٣ ـــ ــ ــ ــــتة بشـ ــ ــ ــأن مداوالت المؤتمر، وســ ــ ـــ ــ ــكوك المعاهدات بشـ ـــ ـــ صــ
ــائل التقنية، واثنان ـــأن والمســ ــاعدة  قديمت بشـ ــأن  ١٢، والتنفيذ والتعاون الدولي فيالتقارير والمســ ــائل الميزانية بشــ مســ

 والمسائل المؤسسية.
  

ــــائل الدورة اعتماد وكان  -٤ ــ ــ ـــ ــ ــريع وتيرة مكافحة التبغ: النهوض أحد أهم حصــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــتراتيجية العالمية لتسـ ــ ـــ ــ ـــ "االســ
ـــة ــ ــالتنميــ ـــ ــة للفترة   بــ ـــ ـــاريــ ــ ــة اإلطــ ــ ــــة المنظمـــ ـــ ـــاقي ــذ اتفــــ ــ ــــة عن طريق تنفيـــ ــدامـــ ـــ ــتــ ــ ـــ ــ ـــ ــ  من خالل"، ٢٠٢٥-٢٠١٩المسـ

ــتراتيجية العالمية إلى تعزيز تنفيذ االتفاقية اإلطارية، وتطرح خارطة  ٢.8FCTC/COP)16(  القرار ـــ ـــ ــ ـــ وتهدف االســ
ــركاء على طريق لتوجيه عمل األ ـــ ــ ــــد الشـ ــ ـــلحة. كما تهدف إلى حشــ ــ ــحاب المصـــ ــ ــ ــائر أصــ ــــ طراف وأمانة االتفاقية وســ

ــــتجاباتهم  ـــميم عملهم، أو اســـ ــتويات الدولية والحكومية الدولية واإلنمائية إلدراج تنفيذ االتفاقية اإلطارية في صــــ ـــ المســ
بين المنظمة والجهات القائمة لتحقيق أهداف التنمية المســـتدامة، أو كليهما، بعدة طرق من ضـــمنها تعزيز المواءمة 

ــاء قواعد التعاون مع هذه  ــ ـــ ـــ ــلة، وٕارســـ ـــ ـــ ــ في منظومة األمم المتحدة وغيرها من الوكاالت الدولية والمبادرات ذات الصـــ
 .الجهات

  
ــلو  -٥ ــ ــطلع به التعاون الدولي، بما في ذلك أهداف  واصــ ــ مؤتمر األطراف التأكيد على أهمية الدور الذي يضــ

ــتدامة، وبرنامج  ــ ـــ ــ ــ ــان، والتعاون بين التنمية المســــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــارية، وحقوق اإلنســ ــ ـــ ــ ــ ــ ــأن األمراض غير الســ ـــ ــ ــ ــ العمل العالمي بشــــ
ــدان ــ ــاون الثالثي.   بلــ ــ ـــدة و الجنوب والتعــ ــة المعتمـــ ـــل والميزانيــــ ــة العمـــ ـــب خطــــ ـــة، بموجـــ ــــة مكّلفـــ ــاقيــ ــ ـــة االتفــ ـــ ــان أن أمــــ
ــتركة بين الوكاالت ٢٠٢١-٢٠٢٠  المالية  للفترة ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــلة التعاون مع فرقة عمل األمم المتحدة المشـ ـــ ــ ــ ــ المعنية ، بمواصـــ

ــاريةغير المعدية (باألمراض  ــارية  )غير الســــ ــ ـــأن الوقاية من األمراض غير الســ ـــيق العالمية للمنظمة بشـــ وآلية التنســـ
 ومكافحتها.

                                                           
تم االّطالع  /https://www.who.int/fctc/cop/sessions/cop8/documentation/arمتاحة على الموقع اإللكتروني:(   ١

 ). ٢٠١٩فبراير  شباط/ ١٥في 

  تدابير تعزيز تنفيذ االتفاقية بفضل التنسيق والتعاون    ٢
(https://www.who.int/fctc/cop/sessions/cop8/FCTC__COP8%2816%29.pdf ــاط/ ١٥، تم االّطالع في ــــبــ ــ ـــ ــ  شـــ

 ).٢٠١٩فبراير 
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ــاليب العدوانية و/ -٦ ــ ــ ــّدى مؤتمر األطراف مجّددًا لمواجهة األســـ ــ ـــ ـــّللة المّتبعة من جانب دوائر  وتصــ ــ ـــ أو المضـ
ــناعة التبغ والتي تقّوض الجهود المبذولة لمكافحة التبغ على  ــ ــتويين اإلقليمي والوطنيصــ ــ ــتوى العالمي والمســ ، المســــ

صــناعة التبغ في ســياســات الصــحة العمومية، والحفاظ دوائر باعتماد ســلســلة تدابير للحيلولة دون المزيد من تدّخل 
ــريف  ــ ــات بين المنظمات داخل منظومة األمم على نزاهة تصـ ــــياســـ ــاق السـ ــ ــؤون االتفاقية، والدعوة إلى تحقيق اّتسـ شـــ

 يلي: صناعة التبغ، من خالل مادوائر المتحدة فيما يتعلق بتدّخل 
  
ــأن  ١،8FCTC/COP)1(اعتماد القرار   )١( ـــ ــ ـــ ــ ــ ــتجاب فيه المؤتمر لتنامي الطلبات المقّدمة بشـ ــ ـــ ــ ـــ الذي اســـ

مراقب من دوائر صــناعة التبغ والجماعات المناصــرة لها، باعتماد قائمة معايير إرشــادية  مركزالحصــول على 
ــتعين بها هيئة مكتب مؤتمر األطراف في تحليل الطلبات المقدّمة من كلٍّ من المنظمات الحكومية الدولية  ـــ ـــ تسـ

  المراقب؛ مركزذات الطابع الدولي والمنظمات غير الحكومية للحصول على 
  
ــــ  )٢( ــ ــ ـــ ــ لة من األطراف والمراقبين لدى مؤتمر األطراف وهيئاته تعظيم شــ ـــَ ــ ـــ ــ فافية اجتماعات الوفود الُمرســـــ

ــاقيــة المنظمــة اإلطــاريــة. ففي القرار  طلــب مؤتمر  ٢،8FCTC/COP)12(الفرعيــة وغيرهــا من اجتمــاعــات اتف
ــــتخدماألطر  ــ ــ ـــ ــ ـــور االجتماعات، وأ اف من أمانة االتفاقية أن تســ ـــ ــ ــ ـــ ن تذكِّر ُجَمًال محّددة في دعواتها إلى حضــ

ــات في مجال  ٣-٥األطراف بالتزاماتها المقطوعة بموجب المادة  من اتفاقية المنظمة اإلطارية (حماية الســــياســ
يتعلق بمكافحة التبغ، على نحو يكفل حماية هذه السياسات من المصالح التجارية وأية   الصحة العمومية، فيما

ـــع في اع ــناعة التبغ) وأن تضـــ ـــخة أخرى لدوائر صــــ ــالح راســـ ــــلة. وقرر مصــــ تبارها المبادئ التوجيهية ذات الصــ
هيئاته الفرعية أو أي   المؤتمر أن يطالب األطراف، عند تعيين ممثليها لحضور اجتماعات مؤتمر األطراف أو

ـــأة بموجب قرارات مؤتمر األطراف، بأن تبّين بأنها تراعي المادة ــ ــ ـــ من اتفاقية المنظمة  ٣-٥  هيئات أخرى ُمنشــ
ــــــيتين  ــع في اعتبارها التوصــ ـــ ــان على أنه  ٣-٨و ٩-٤اإلطارية وأنها تضـــ ــ ــ من المبادئ التوجيهية، اللتين تنصــ

ينبغي أال ترشِّح األطراف أي شخص يعمل في دوائر صناعة التبغ (بما في ذلك دوائر صناعة التبغ المملوكة 
الدوائر، لعضوية الوفود المشاِركة في اجتماعات أي هيئات للدول) أو أي كيان يعمل على تعزيز مصالح هذه 

ـــافًة إلى ذلك، يجوز لألطراف، وفقًا إلجراءاتها الداخلية  ــ ــ ـــ ـــــأة بموجب قرارات مؤتمر األطراف. وٕاضـ ــ ــ أخرى ُمنشــ
وتشريعاتها الوطنية، استخدام نماذج إعالن المصالح في إطار هذه العملية الداخلية. كما قّرر مؤتمر األطراف 

ـــة بــالممثلين المعتمــدين  ٣/8/15FCTC/COPاد عمليــة الفحص واالعتمــاد المبّينــة في الوثيقــة اعتمــ ـــ ــ ـــ ــ ــ الخــاصـ
ــــائل  ــ ــ ـــ ــ ــاء وســ ــ ـــ ــ ـــ ــ كمراقبين (المنظمات الحكومية الدولية ذات الطابع الدولي والمنظمات غير الحكومية)، وأعضـ

  اإلعالم، وأفراد الجمهور؛ 
  
الســلوك وٕاعالن المصــالح فيما يخص أعضــاء هيئة  مدونة قواعد ٤،8FCTC/COP)4(القرار  اعتمد  )٣(

ويلتزم أعضاء هيئة مكتب مؤتمر األطراف في اتفاقية  ٥مكتب مؤتمر األطراف والمنسقين اإلقليميين للمؤتمر.
                                                           

  مراقب لدى مؤتمر األطراف مركزطلبات الحصول على    ١
)https://www.who.int/fctc/cop/sessions/cop8/FCTC__COP8%281%29.pdf ٢٠١٩  فبراير شباط/ ١٥، تم االّطالع في.( 

لة من األطراف والمراقبين لدى مؤتمر األطراف وهيئاته الفرعية وغيرها من    ٢ ـــَ ـــــــ ــــــفافية اجتماعات الوفود الُمرســــ ــ ـــ ــ تعظيم شـ
  اجتماعات اتفاقية المنظمة اإلطارية 

)https://www.who.int/fctc/cop/sessions/cop8/FCTC__COP8%2812%29.pdf ٢٠١٩فبراير  شباط/ ١٥، تم االّطالع في.( 

لة من األطراف والمراقبين لدى مؤ    ٣ ـــَ ـــــــ ــــــفافية اجتماعات الوفود الُمرســــ ــ ـــ ــ تمر األطراف وهيئاته الفرعية وغيرها من تعظيم شـ
، تم االّطالع https://www.who.int/fctc/cop/sessions/cop8/FCTC_COP_8_15.pdfاجتمـاعات اتفـاقيـة المنظمـة اإلطارية (

  ).٢٠١٩فبراير  شباط/ ١٥في 
ـــحة    ٤ ــاء هيئة مكتب مؤتمر األطراف في اتفاقية منظمة الصــــ ــ ـــالح فيما يخص أعضـــ ــلوك وٕاعالن المصــــ ــ مدونة قواعد الســـ

العالمية اإلطارية بشــــأن مكافحة التبغ والمنســــقين اإلقليميين للمؤتمر، والتدابير الُمقترحة للحيلولة دون احتمال حدوث حاالت 
  ة، ومعالجة تلك الحاالتتضارب للمصالح فيما بين موظفي أمانة االتفاقي

)https://www.who.int/fctc/cop/sessions/cop8/FCTC__COP8%284%29.pdf, ٢٠١٩  فبراير شباط/ ١٥، تم االّطالع في.( 

   ٢و ١، الملحقين FCTC/COP8/23انظر الوثيقة    ٥
)https://www.who.int/fctc/cop/sessions/cop8/FCTC_COP_8_23-EN.pdf ٢٠١٩  فبراير شباط/ ١٥، تم االّطالع في.( 
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ــار إليها  ـــ ـــلوك المشــ ـــ ــقون اإلقليميون للمؤتمر، لدى انتخابهم، بأحكام مدونة قواعد السـ ــ المنظمة اإلطارية والمنســـ
ـــات عبر مختلف أعاله طوال مدة  ــياســ ــاق الســـ ــ ــالح. ولكفالة اتسـ ـــتمارة إعالن المصـــ واليتهم، وُيلَزمون بتقديم اســ

ــروع بمنتجات التبغ، كّلف  ـــ ــ ـــ ــــاء على االتجار غير المشــ ــ ـــ ــ ــمن االتفاقية وبروتوكول القضـ ــ ـــ ــ ــ الهياكل المندرجة ضـ
ـــأن ما يتعّين اتخا ـــ ـــاور معها بشــ ــ ـــًا بأن تعمل مع المنظمة وتتشـــ ــ ذه من تدابير لمنع المؤتمر أمانة االتفاقية أيضـــ

  الحاالت المحتملة لتضارب المصالح على مستوى أمانة االتفاقية، ومعالجة تلك الحاالت؛
  
ــــتمر لمختلف  ١،8FCTC/COP)18(القرار  دعى  )٤( ــ ــ ـــ ــ ــد المســ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــرورة التيّقظ والرصـ ــ ـــ ــ ــ األطراف إلى ضـــ

ــناعة التبغ، ومواصــــلة تعزيز اتســــاق الســــياســــات  الموضــــوعة داخل الحكومات التكتيكات التي تّتبعها دوائر صــ
د وفي مختلف  الهيئات اإلدارية لمؤســـســـات منظومة األمم المتحدة، والترويج العتماد ســـياســـات على نحو يجســـّ
ــتويــات الوطنيــة والــدوليــة،  ٣-٥جوهر المــادة  ــ ـــ ــ ــ من اتفــاقيــة المنظمــة اإلطــاريــة ومبــادئهــا التوجيهيــة على المســــ

ويتماشى  لتنمية المستدامة ومكافحة األمراض غير السارية.وخصوصًا منها تلك العاملة بشأن تحقيق أهداف ا
  ٢الصادر عن المجلس االقتصادي واالجتماعي. ٢٠١٧/٨ هذا القرار مع القرار

  
 وفيما يتعلق بصكوك المعاهدات والمسائل التقنية، فإن مؤتمر األطراف: -٧

  
ــأ، بموجب القرار   )١( ــ ــ ــــأن  ٣،8FCTC/COP)17(أنشـــ ــ فريقًا عامًال إلعداد مبادئ توجيهية محددة بشـــ

ــائط اإلعالم الترفيهية،  ــ ـــ ــويره في وســ ـــ ــ ـــدي لإلعالن عن التبغ والترويج له ورعايته عبر الحدود وتصــ ــ ــ التصــ
ــكال التقدم التكنولوجي التي طرأت على  ١٣بموجب المادة  ــ ـــ ــ ــ ـــ من اتفاقية المنظمة اإلطارية، مع مراعاة أشـ

ــــي كاإلنترن ــ ــ ــل االجتماعي. مدى العقد الماضـ ــ ـــ ــائل التواصــ ـــ ــ ــال المحمولة، بما فيها وســ ـــ ــ ـــائل االتصــ ــ ــ ت ووســ
يكلف القرار أمانة االتفاقية بإنشاء مركز معلومات في شكل موقع إلكتروني مكّرس لموضوع اإلعالن   كما

  عن التبغ والترويج له ورعايته عبر الحدود؛
  
ـــع مبادئ توجيهية  ٤،8FCTC/COP)21(بموجب القرار عّلق،   )٢( ــ والية الفريق العامل المعني بوضــ

من اتفاقية المنظمة اإلطارية (تنظيم محتويات منتجات التبغ وتنظيم الكشــف  ١٠و ٩بشــأن تنفيذ المادتين 
عن منتجات التبغ)، وطلب من أمانة االتفاقية أن تسترشد بخبرة هيئة المكتب في إنشاء فريق خبراء معني 

من االتفاقية والمبادئ  ١٠و ٩تقف وراء انخفاض معدالت تنفيذ األطراف للمادتين  بدراســــة األســــباب التي
  التوجيهية الجزئية ذات الصلة؛ 

  

                                                           
ــالح التجار    ١ ــ ـــــات الصــــــحة العمومية المتعلقة بمكافحة التبغ من المصــ ــياسـ ــــخة أخرى لدوائر حماية ســــ ية وأية مصــــــالح راســ

ــــناعة التبغ ( ــ ـــ ــ ، تم االّطالع في https://www.who.int/fctc/cop/sessions/cop8/FCTC__COP8%2818%29.pdfصـــ
 ).٢٠١٩فبراير  شباط/ ١٥

ــادي واالجتماعيانظر قرار المجلس    ٢ ــ ـــ ــ ــ ــتركة بين الوكاالت المعنية ٢٠١٧/٨ االقتصـــ ــ ـــ ــ ــ ، فرقة عمل األمم المتحدة المشـــ
  ومكافحتها (غير السارية) بالوقاية من األمراض غير الُمعدية

)http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/RES/2017/8 ــي ـــ ــ الع ف ــــــّ ــم االطـ ـــــ ــاط/ ١٦، ت ــ ـــ ــــــــب ــ ـــ ــ ـــ ــ  شـ
 ). ٢٠١٩  فبراير

  اإلعالن عن التبغ والترويج له ورعايته: تصوير التبغ في وسائط اإلعالم الترفيهية    ٣
)https://www.who.int/fctc/cop/sessions/cop8/FCTC__COP8%2817%29.pdf ــاط/ ١٦، تم االّطالع في ــبــ ــ ـــ ــ ــ  شـــ

 ).٢٠١٩فبراير 

من اتفاقية المنظمة اإلطارية (تنظيم محتويات منتجات التبغ وتنظيم الكشــــف عن منتجات التبغ،  ١٠و ٩تنفيذ المادتين    ٤
  تجات التبغ الُمسّخنة)بما فيها النرجيلة والتبغ عديم الدخان ومن

)https://www.who.int/fctc/cop/sessions/cop8/FCTC__COP8%2821%29.pdf ــاط/ ١٦، تم االّطالع في ــبــ ــ ـــ ــ ــ  شـــ
 ).٢٠١٩فبراير 
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 ١٨و ١٧في الحصائل القابلة للقياس لتنفيذ المادتين  ١،8FCTC/COP)19(ضمن القرار  نظر،  )٣(
ــــاديــة وحمــايــة البيئــة)، ودعــا  ــ ــ ــ ـــ ــ األطراف إلى القيــام بمــا يلي: من االتفــاقيــة (البــدائــل ذات الجــدوى االقتصــ

إذكاء الوعي تعاون على نطاق القطاعات كاّفة؛ وتعزيز تنفيذ هاتين المادتين؛ المشــاركة في أنشــطة ال  دعم
ــــان.  ــ ــحة اإلنسـ ــ ــتهالكه على كلٍّ من البيئة البرية والبحرية وعلى صـــ ــ ــأن تأثير زراعة التبغ وٕانتاجه واســـ ــ بشـــ

إشراك ودعم األطراف في إعداد خطط عمل وطنية؛ وأن توّثق  طلب من أمانة االتفافية أن تستمر في  كما
ــيما من خالل التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي؛  ــ ـــ ــ عرى التعاون الدولي وتبادل المعلومات، والسـ
وأن توصي بخيارات وممارسات مستدامة تعزيزًا إليجاد ُسُبل عيش بديلة لزراعة التبغ وتّتخذ تدابير تخّفف 

خطار االجتماعية والثقافية والبيئية واالقتصادية والمهنية الناجمة عن إنتاج التبغ، وذلك تماشيًا مع حّدة األ
  ؛٢٠٣٠خطة التنمية المستدامة لعام 

  
ــمن   )٤( ناقش، ألول مرة خالل مؤتمر لألطراف، مكافحة التبغ في حاالت الطوارئ المعّقدة وَبّت، ضــ

األطراف  ِقَبلفي عدد معّين من التدابير دعمًا لتنفيذ االتفاقية اإلطارية من  ٢،8FCTC/COP)20(القرار 
  التي تشهد حاالت تصّنفها األمم المتحدة على أنها حاالت طوارئ معّقدة؛ 

  
الذي يتصــّدى للتحديات التي تفرضــها منتجات التبغ الجديدة  8FCTC/COP٣)22(القرار  اعتمد  )٥(

ـــئة من قبيل منتجات ال ــى األطراف والناشــ ــّممة لتعاطي تلك المنتجات. وأوصـــ ّخنة واألجهزة المصـــ تبغ الُمســـــَ
ـــئـة، وحمـايـة النـاس من  ـــ ــ ــ ـــ بترتيـب أولويـات تـدابير للحيلولـة دون بـدء تعـاطي منتجـات التبغ الجـديـدة والنـاشــ
ـــأن مثل هذه المنتجات، وتالفي  ـــ ــ ــ ـــ ــحية بشــ ــ ــ ــ ـــ ــ التعّرض النبعاثات تلك المنتجات، ومنع إطالق المزاعم الصــ

لها، وتنظيم المحتويات والكشف عن المحتويات الخاصة بمنتجات التبغ الجديدة والناشئة، وتنظيم الترويج 
ــائل منها  ــتخدامها، بوســ ـــها وبيعها واســ ــنيع منتجات التبغ الجديدة والناشــــئة واســــتيرادها وتوزيعها وعرضـ تصــ

  التقييد أو الحظر، مع مراعاة مستوى رفيع من الحماية لصحة اإلنسان. 
  

ــير ومن بين  -٨ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــيــة، يشـ ــ ـــ ــ ــ ــســـ ــ ــ ـــ ــ ـــ ـــائــل المؤسـ ــ ــ ــ ـــ ـــ ــائــل الميزانيــة والمســ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــر المتعلقــة بمســـ ـــ ــ ــ ـــ ــ القرارات االثني عشـ
إلى إعداد مسّودة شروط االستضافة بين أمانة االتفاقية والمنظمة، فضًال عن وضعها  8FCTC/COP٤)13(  القرار

ـــل العمل مع أمانة المنظمة على إبرام اتفاق  ـــ ــ ــ ـــ ــيغتها النهائية، ويطلب من أمانة االتفاقية أن تواصـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ الحقًا في صـ
د شــروط االســتضــافة طابع الســيادة العامة لمؤتمر األطرا ف فيما يتعلق ببرنامج االســتضــافة، وعلى ضــمان أن تجســّ

ــات الميزانية التي يوافق عليها مؤتمر األطراف،  ــ صـ ــّ عمل أمانة االتفاقية، وفقًا لألولويات المحّددة وفي حدود مخصـــ
داعيـــًا المنظمـــة إلى أن تعطي األولويـــة لإلجراءات اإلداريـــة والمـــاليـــة الالزمـــة لتنفيـــذ قرارات مؤتمر األطراف، وأن 

رها. ودعا القرار  ــــّ ــية 8COP/FCTC٥)14(تيســ ــ ــيق بين األجهزة الرئاســ ــ ـــأن التنســ ــحة  ،بشـــ ــ المدير العام لمنظمة الصــ

                                                           
  االقتصادية وحماية البيئة)(البدائل ذات الجدوى  ١٨و ١٧تنفيذ المادتين    ١
)https://www.who.int/fctc/cop/sessions/cop8/FCTC__COP8%2819%29.pdf ــاط/ ١٦، تم االّطالع في ــبــ ـــ ــ ـــ ــ  شــ

 ).٢٠١٩فبراير 

  مكافحة التبغ في حاالت الطوارئ المعّقدة   ٢
)https://www.who.int/fctc/cop/sessions/cop8/FCTC__COP8%2820%29.pdf ــاط/ ١٦، تم االّطالع في ــبــ ـــ ــ ـــ ــ  شــ

 ).٢٠١٩فبراير 

ــئة (   ٣ ــ ــ ، https://www.who.int/fctc/cop/sessions/cop8/FCTC__COP8%2822%29.pdfمنتجات التبغ الجديدة والناشــ
 ).٢٠١٩فبراير  شباط/ ١٦تم االّطالع في 

  ترتيبات االستضافة بين أمانة االتفاقية ومنظمة الصحة العالمية   ٤
)https://www.who.int/fctc/cop/sessions/cop8/FCTC__COP8%2813%29.pdf ــاط/ ١٦، تم االّطالع في ــبــ ـــ ــ ـــ ــ  شــ

 ). ٢٠١٩فبراير 

ــيق بين األجهزة الرئاســــية التفاقية منظمة الصــــحة العالمية اإلطاري   ٥ ــأن مكافحة التبغ وبروتوكول القضــــاء على التنســ ة بشــ
  االتجار غير المشروع بمنتجات التبغ
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العالمية إلى اإلحاطة علمًا بتوصيات هيئتي المكتبين اللذين ينتخبهما مؤتمر األطراف في اتفاقية المنظمة اإلطارية 
ــأن مكافحة التبغ واجتماع األطراف في بروتوكول القضــــاء على االّتجار غير المشــــروع ــير  بشــ بمنتجات التبغ، وتيســ

 تقديم اقتراح بشأن إعادة هيكلة أمانة االتفاقية.  
  
جمع األموال، وبالنظر إلى أهمية الموارد المالية لدعم تنفيذ االتفاقية اإلطارية وحاجة أمانة االتفاقية إلى  -٩

ـــيع نطاق  تكليف أمانة االتفاقية بمهمة ١،8FCTC/COP)5(القرار  من خالل، قّرر مؤتمر األطراف ــ ــــلة توسـ مواصــ
ـــغيله، وٕاعداد تقرير لتقديمه إلى الدورة  ــتثمار خاص باتفاقية المنظمة اإلطارية وتشـ ــندوق اســ االضــــطالع بإنشــــاء صــ

 التاسعة لمؤتمر األطراف. 
  

ـــروع  -١٠ ــ ــاء على االّتجار غير المشــ ــ ونّوه مؤتمر األطرف باإلنجاز الباهر الذي تحّقق بدخول بروتوكول القضـــ
. وقد ُأنشئت هيئة إدارية جديدة تحت مسّمى: اجتماع ٢٠١٨سبتمبر  أيلول/ ٢٥حيز النفاذ في  بمنتجات التبغ إلى

ــــروع بمنتجات التبغ، مع هيئة المكتب المرتبطة بها.  ــ ــ ــ ـــ ـــاء على االّتجار غير المشــ ــ ـــ ــ ــ األطراف في بروتوكول القضــــ
ــاع األطراف في البروتوكول،   وعالوةً  ــــلٌّ من مؤتمر األطراف واجتمــــ ـــاقش كــ ــك، نـــ ــ ــه األولى على ذلــ ــ خالل دورتــ

ــرين األول/ ١٠-٨  (جنيف، ــ ــيق عملهما وطلبا٢٠١٨أكتوبر  تشــ ــ ـــجيع  ٢)، تنســ ـــل التشـــ من أمانة االتفاقية أن تواصـــ
ـــمام إليه باعتبار ذلك من  ـــ ــ ــميًا أو االنضــ ــ ـــ ــديق على البروتوكول أو قبوله أو الموافقة عليه أو تأكيده رســـ ــ ـــ على التصـــ

ــاركتها مع المنظمات ــ ـــل مشــــ ـــ الحكومية الدولية ذات الطابع الدولي والمنظمات غير الحكومية  األولويات، وأن تواصــ
ـــمام  ــ ـــميًا أو االنضـ ــ ــديق على البروتوكول أو قبوله أو الموافقة عليه أو تأكيده رسـ ــ المعنية من أجل تأييد عملية التصــ

 إليه.
  

ــاركين من  -١١ ـــ ــ ف في دولة من الدول األطرا ٤٤واجتذبت الدورة األولى الجتماع األطراف في البروتوكول مشــ
ــًال عن ممثلين من المجتمع المدني والمنظمات الحكومية الدولية.  ٥٦البروتوكول و ــ ـــ ــ ــ ــ دولة من غير األطراف، فضــ

ــوب اعتماد كلّ وخالل الدورة األولى، اّتخذ المندو  ـــ ــ ــ ـــ ــ من النظام الداخلي الجتماع األطراف  بون أولى الخطوات صـ
ــتنــدان إلى النظــام الـداخلي والنظــام المــالي لمؤتمر األطراف في االتفــاقيــة اإلطـاريــة،  ٣،ونظــامـه المــالي ـــ ــ ـــ ــ ــ اللــذين يسـ

 واالشتراكات المقّدرة ألمانة االتفاقية، وكذلك خطط العمل والميزانيات الخاصة بالثنائية الراهنة والمقبلة.
  

ــاء فريق عامل -١٢ ـــامل يجمع ال ٤واتفقت األطراف على إنشــ ــع تقرير شـ ـــات والتجارب الجيدة يتوّلى وضــ ممارسـ
ــأ (المادة  ــ ــ ـــ ـــأن تنفيذ نظام معني باقتفاء األثر وتحديد المنشــ ــ ـــ ــ ــجائر ١-٨بشـ ــ ـــ ــ )، وعالمات التعريف الممّيزة لعلب الســ

                                                           
)https://www.who.int/fctc/cop/sessions/cop8/FCTC__COP8%2814%29.pdf, ـــــبـــاط/ ١٦، تم االّطالع في ـــ ــ ـــ  شـ

 ).٢٠١٩ فبراير

  استراتيجيات أمانة االتفاقية في جمع األموال: مفهوم صندوق االستثمار   ١
)https://www.who.int/fctc/cop/sessions/cop8/FCTC__COP8%285%29.pdf, ــاط/ ١٦، تم االّطالع في ــ ـــبـ ــ ـــ ــ ـــ  شـ

 ).٢٠١٩  رفبراي

، التقدم الُمحرز بشـــأن دخول بروتوكول القضـــاء على االتجار غير المشـــروع بمنتجات FCTC/COP8(15)انظر القرار    ٢
، تم االّطالع في https://www.who.int/fctc/cop/sessions/cop8/FCTC__COP8%2815%29.pdfالتبغ حّيز النفاذ (

 ).٢٠١٩فبراير  شباط/ ١٨

  ، اعتماد النظام الداخلي الجتماع األطراف ونظامه المالي FCTC/MOP1(1)انظر القرار    ٣
)https://www.who.int/fctc/protocol/mop/FCTC_MOP1%281%29-en.pdf ـــي الع فـ ــم االطــــّ ــاط/ ١٦، تــ ــ ـــ ــــــــب ـــ ــ ــ  شـــ

 ).٢٠١٩  فبراير

االتصــال العالمي المعني بتنســيق ، ُنظم اقتفاء األثر وتحديد المنشــأ، بما في ذلك مركز FCTC/MOP1(6)انظر القرار    ٤
  تبادل المعلومات وعالمات التعريف المميزة لعلب السجائر وعبواتها

)https://www.who.int/fctc/protocol/mop/FCTC_MOP1(6).pdf ٢٠١٩فبراير  شباط/ ١٨، تم االّطالع في(. 
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ــيق تبادل ٣-٨وعبواتها (المادة  ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــال عالمي معني بتنسـ ــ ـــ ــ ــ ــاء مركز اتصـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــــيغة مفاهيمية بغية إنشـ ــ ـــ ــ ــ )، وٕاعداد صــ
 المشروع بمنتجات التبغ.) لمكافحة االتجار غير ٨(المادة   المعلومات

  
ـــئ فريق عامل ثانٍ وأُ  -١٣ ــ ــ ـــائل المتعلقة بتبادل المعلومات عن  ١نشـــ ـــ ــ ـــاعدة والتعاون لمعالجة المســ ــ ــ معني بالمســـ

ــاة  ــــ ــ ــ ـــ ـــاعدة اإلدارية المتبادلة، والتحقيق في األفعال المخاِلفة للقانون ومقاضــ ــ ـــ ــ ـــ ــــاعدة والتعاون، والمســ ــ ــ ـــ ــ اإلنفاذ، والمســ
 ادلة. مرتكبيها، والمساعدة القانونية المتب

  
اتّفق اجتماع األطراف على العمل من أجل تعزيز التآزر مع الوكاالت الحكومية والهيئات اإلقليميـة كما  -١٤

 والدولية المنوط بها إنفاذ القانون والجمارك، لما لذلك من أهمية حاسمة لتنفيذ البروتوكول بفعالية.
 

ـــادرة عن مؤتمر األطراف  -١٥ ـــ ــ ــ ـــ ــ مدونة  ٢خالل دورته الثامنة، باعتمادوأعقب اجتماع األطراف القرارات الصـ
قواعد سلوك مماثلة فيما يخص أعضاء هيئة مكتبه، وتدابير لمنع الحاالت المتصّورة أو الفعلية لتضارب المصالح 

ــى مع المادة  ــ ـــ ــفافية اجتماعات الوفود المتعلقة بالبروتوكول، بما يتماشـ ــ ـــ  ٣-٥لدى موظفي أمانة االتفاقية وتعظيم شـ
 طارية.من االتفاقية اإل

  
ــــباط/ ٢٨وحتى  -١٦ ــ ــ ــ ـــ م ٢٠١٩فبراير  شــ ــــّ ــ ــ ـــ ــ طرفًا إلى البروتوكول، وقام ثلثا األطراف في االتفاقية  ٥٠، انضــ

ــروع بمنتجات التبغ. وفي هذا  ــ ــتهدف معالجة االّتجار غير المشـــ ـــ ـــريعات وطنية تســ ــ ــدار أو تعزيز تشــ اإلطارية بإصـــــ
ــاء في المنظمة األطراف في االتفاقية  ـــ ــ ــ ـــ جَّع الدول األعضــ ـــَ ـــ ـــ ــ ـــدد، ُتشـــ ـــ ــ ــ ــمام كأطراف في الصــــ ــ ــ ـــ ــ اإلطارية على االنضـــ

ع الدول األعضــاء في المنظمة التي لم تنضــّم بعد كأطراف في االتفاقية اإلطارية على القيام  البروتوكول. كما ُتشــجَّ
 بذلك.

 
ـــعــة لمؤتمر األطراف  ٣وأخيرًا، قّرر مؤتمر األطراف واجتمــاع األطراف في البروتوكول -١٧ ــ ـــ ــ ـــ عقــد الــدورة التــاســ

 الجتماع األطراف في هولندا.والدورة الثانية 
  
  

=     =     =  

                                                           
  ، الفريق العامل المعني بالمساعدة والتعاونFCTC/MOP1(10)انظر القرار    ١
)https://www.who.int/fctc/cop/sessions/cop8/FCTC_MOP1%2810%29_EN.pdf ــــباط/ ١٨، تم االّطالع في  شــ

 ).٢٠١٩ر فبراي

ــاء هيئة مكتب اجتماع FCTC/MOP1(13)انظر القرار    ٢ ـــ ــ ـــــالح فيما يخص أعضــ ـــ ـــلوك وٕاعالن المصـ ــ ــ ، مدونة قواعد الســ
قين اإلقليمّيين لالجتماع، والتدابير  ـــّ ــ ـــــ ــ ــــــروع بمنتجات التبغ والمنسـ ــ ـــ ــــاء على االّتجار غير المشــ ـــ ــ ــ األطراف في بروتوكول القضــ

  تضارب للمصالح فيما بين موظفي أمانة االتفاقية، ومعالجة تلك الحاالتالُمقترحة للحيلولة دون احتمال حدوث حاالت 
)https://www.who.int/fctc/protocol/mop/FCTC_MOP1%2813%29.pdf،  ٢٠١٩  فبراير شباط/ ١٨تم االّطالع في.( 

ـــحة FCTC/COP8(24)انظر القرارين    ٣ ـــ ــ ــ ـــعة لمؤتمر األطراف في اتفاقية منظمة الصـ ــ ـــ ــ ، موعد ومكان انعقاد الدورة التاسـ
  العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ 

)https://www.who.int/fctc/cop/sessions/cop8/FCTC__COP8%2824%29.pdf الع فـــي ــاط/ ١٦، تـــم االطـــّ ـــ ــ ــــــب ـــ ــ ــ  شــــ
ــــاء FCTC/MOP1(20))، و٢٠١٩  فبراير ـــ ــ ـــ ، موعد ومكان انعقاد الدورة العادية الثانية الجتماع األطراف في بروتوكول القضــ

ــروع بمنتجات التبغ ( ــ ـــ ، https://www.who.int/fctc/protocol/mop/FCTC_MOP1%2820%29.pdfعلى االّتجار غير المشـ
 ). ٢٠١٩فبراير  شباط/ ١٦تم االّطالع في 


