
 
 
 
 
 

 
 
 
 

FCTC/CO 
 ٢٠١٢ يو

ثــاني/ نــوفمبر 
 الثالثي، وأن 
طـراف للتعـاون 
؛ وأن تواصــل 
دم تقريــرًا إلــى 

ن بالتعـاو صـلة 
التـي تتوخاهـا 
رد مـن خــارج 
 ٣اد األوروبي

OP/5/17

تموز/ يولي ٢

 

تشــرين الث ٢٠
نوب والتعاون 
نحة أمـام األطـ

ولوجيـا؛ والتكن
عــاون؛ وأن تقــد

نشـطة ذات ص
مـل اإلقليميـة ا
ع لحشـد المــوار
ة قدمها االتحا

 

٢٥

  نوب
  ل تنفيذ
  رية

  

-١٥وغــواي، 
بين بلدان الجن
 الفـرص السـان
لميـة والقانونيـة
علقــة بهــذا التع

علـى أن ٢رابعـة
ـن حلقـات العم
 المجــال خضـع

بمنحة ٢٠١١ 

٢٠١٢  

ان الجن
من أجل
ة اإلطار

  االتفاقية

ل إيســت، أورو
الت التعاون ب
معلومـات عـن 
ت التقنيـة والعل
األنشــطة المتع

دورتـه الر فـي 
مـ وصـفه جـزءاً 

خــرى فـي هـذا 
ي أواخر عام 

http 

 

٢ي/ نوفمبر 

 بين بلد
لثالثي م
 المنظمة

  
  

أمانةمن  

(بونتــا دلربعــة 
نشاط في مجاال

تقـدم مة؛ وأن 
ع نقـل الخبـرات
ميزانيــة لتنفيــذ ا

ؤتمر األطراف
هذا التعاون بو
 األنشـطة األخ
وال الالزمة في

p://www.who.in

 منظمـة 
ة بشـــأن 

 

تشرين الثاني ١
   المؤقت

لتعاون ب
عاون ال
اتفاقية 

 تقرير

 فــي دورتــه الرا
تعمل بني: أن 
المناسـبةشـبكات 

ثـي، وأن تشـجع
مــن خــارج المي

  . المقبلة

مؤي اعتمدها 
ي، وقد ُأدِرج ه
، بيــد أن تنفيـذ
و. وُأِتيحت األم
 هذا الصدد.

    

nt/fctc/eu_gran

 في اتفاقية
ة اإلطاريـــة

١٧-١٢وريا، 
دول األعمال 

ال
والتع
ا

  ة
تمر األطــراف 
التفاقية ما يلي
مؤسسات والش
والتعـاون الثالث
وارد المطلوبــة م
 دورته العادية

خطة العمل التي
التعاون الثالثي
نفيـذ المعاهـدة،
مانة االتفاقية.
الل العمل في 

                     
FCTC/C. 

FCTC/C. 

nt/en/index.htm

ر األطراف ف
حة العالميـــة

   حة التبغ
  الخامسة 

 جمهورية كور
من جدو ٣-٧

أساسيةمات 
مــؤتم ١طلــب 

) من أمانة اال
 بنشاط في الم
دان الجنـوب و
هــا لحشــد المــوا
 األطراف في 

خطواشتملت  
ان الجنوب وا
لعمـل بشــأن تن
ة من جانب أم
بفضلها استهال

                     
COP4(19)قرار 

COP4(20)قرار 

mlنظر العنوان 

مؤتمر
الصـــح
مكافح
الدورة 
سول، 
٧البند    

  
  
  

  
  
علومم
  
١- 

٢٠١٠
تشارك 
بـين بلـد
جهوده
مؤتمر 

  
٢- 

بين بلد
خطـة ال
الميزانية
تسنى ب

  

           
الق    ١
الق    ٢
انظ    ٣



FCTC/COP/5/17      

2 

القــــرار لمــــا جــــاء فــــي خطــــة العمــــل و  مــــن األنشــــطة األساســــية التــــي اضــــُطِلع بهــــا فــــي هــــذا المجــــال وفقــــاً و   -٣
FCTC/COP4(19) وشــاركت فيـه أيضــاً  ٢٠١٢حزيــران/ يونيـو ، اجتمـاع خبـراء عقدتــه أمانـة االتفاقيــة بجنيـف فـي 

الوحـــدة الخاصـــة التابعـــة لبرنـــامج األمـــم المتحـــدة اإلنمـــائي والمعنيـــة بالتعـــاون بـــين بلـــدان الجنـــوب. واشـــتمل نطـــاق 
، ومجــاالت وفــرص شــامالً  االجتمــاع وغرضــه علــى تشــخيص التحــديات الناشــئة فيمــا يتعلــق بتنفيــذ االتفاقيــة تنفيــذاً 

نفيذ مشاريع إيضاحية لتعزيز التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي، ووضع خطة عمـل التعاون المحتملة، وت
 إلنجاز هذا التعاون على األمد الطويل. مستداماً  تؤمن إطاراً 

  
كمــا حّللــت األمانــة التقــدم الُمحــرز والتحــديات الماثلــة أمــام البلــدان الناميــة فــي تنفيــذ االتفاقيــة وغيرهــا مــن   -٤

  التي وردت في تقارير األطراف بشأن التعاون بين بلدان الجنوب.المعلومات 
  
  تقدم الُمحرز والتحديات الماثلة أمام تنفيذ المعاهدة في سياق التعاون بين بلدان الجنوبال
  
العقبات الرئيسية التي حددتها تقارير األطراف بشأن تنفيذ االتفاقية في البلـدان المنخفضـة الـدخل فيما يلي   -٥

  :التي تنتمي إلى الشريحة الدنيا من الدخل المتوسطوتلك 

قصـــور وعـــي الجمهـــور والحكومـــات بالعـــبء الـــذي تشـــكله األمـــراض غيـــر الســـارية وتعـــاطي التبـــغ،   •
  وبأهمية هذه االتفاقية بالنسبة إلى الصحة العمومية على الصعيد العالمي؛

بمكافحـة التبـغ علـى المسـتوى السياسـي، ممـا والتحديد غير الكافي لألولويات بشـأن المسـائل المتعلقـة   •
  يؤدي في أغلب األحيان إلى قصور اإلطار القانوني الالزم و/ أو آليات التنفيذ واإلنفاذ الفعالة؛

وعدم كفاية الموارد المالية الالزمة لوضع آليات وطنية بشأن تنفيذ تدابير مكافحة التبغ على نحـو مـا   •
  تقتضيه االتفاقية؛

  القدرات اإلدارية والتقنية.والعجز في   •
  
هذا التحليـل واجتمـاع الخبـراء المشـار إليـه أعـاله عـن طـرح المسـائل ومحـاور العمـل الرئيسـية قد تمخض و   -٦

الواردة أدناه (بحسب ترتيب األحكام ذات الصلة من االتفاقيـة) بوصـفها مسـائل ونقـاط حاسـمة ألجـل تنفيـذ االتفاقيـة 
 .فعاالً  في بلدان الجنوب تنفيذاً 

  
   تدابير الحد من الطلب

  
ب على التبغ . فرض الضرائ(التدابير السعرية والضريبية الرامية إلى الحد من الطلب على التبغ) ٦المادة   -٧

تزال مستعصية على التنفيـذ. وثمـة بّينـات متزايـدة تثبـت أنـه بـرغم التـزام وزارات الصـحة بزيـادة من المجاالت التي ال
هذه الزيادات على معدالت انتشار التبغ، فإن هناك صعوبات مواجهة في إقناع الـوزارات الضرائب في ضوء تأثير 

 بتمويل هذا النشاط.
  

  ١وفيما يلي محاور العمل الرئيسية:
إذكــاء الــوعي بتــأثر معــدالت انتشــار التبــغ بزيــادة مــا ُيفــرض عليــه مــن ضــرائب، وبالحقيقــة القائلــة إن   •

  للجميع على الدوام بفضل ما تدّره من إيرادات إضافية. مربحاً  اً وضع زيادة هذه الضرائب تهيئ أيضاً 
                                                           

 .٦من شأن العمل في هذا المجال أن يسترشد بإمكانية اعتماد المبادئ التوجيهية المتعلقة بتنفيذ المادة     ١
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وضع "تسويات انضمام" بين الوزارات صاحبة المصـلحة ُتشـفع ببّينـات ومـدخالت سياسـاتية مـن أجـل   •
بهذه القضية في المحافل الدولية، مثـل  تحقيق نتائج على المستوى الوطني وٕاذكاء الوعي في آن معاً 

ـــوزاري  ــــاالجتمـــاع ال ـــدان الجنـــوب لعـــام ٧٧ الســـنوي لمجموعـــة ال ، ٢٠١٣، ومـــؤتمر القمـــة الثالـــث لبل
  واالجتماعات الوزارية التي تنظمها المصارف اإلقليمية والبنك الدولي.

زيــــادة فعاليــــة نشــــر الممارســــات الفضــــلى علــــى المســــتويين اإلقليمــــي ودون اإلقليمــــي وجمــــع وتحليــــل   •
الشــواغل والتصــدي لتــدخل دوائــر صــناعة التبــغ ومــا تســوقه البيانــات التــي تــدعم الحكومــات فــي تبديــد 

  من حجج مضللة في هذا الصدد.
اتخــاذ إجــراءات علــى المســتوى دون الــوطني، عنــد االقتضــاء، وفــي الحــاالت التــي تكــون فيهــا مســألة   •

 فرض الضرائب على التبغ من اختصاص الوالية القضائية دون الوطنية.
  
. إنفــاذ تــدابير التنفيــذ هــو التحــدي الرئيســي المواجــه فــي هــذا التعــرض لــدخان التبــغ)(الحمايــة مــن  ٨المــادة   -٨

المضــمار. ومــن بــين الحجــج الرئيســية التــي ســيقت ضــد قــوانين مكافحــة التــدخين، بمــا فــي ذلــك فــي البلــدان الناميــة، 
ين تثبــت البّينــات فــي اآلثــار الســلبية التــي يمكــن أن تخلفهــا القــوانين علــى دوائــر صــناعة الســياحة/ الضــيافة، فــي حــ

  واقع األمر أن العكس هو الصحيح في ضوء قياس تلك اآلثار.
  

  وفيما يلي محاور العمل الرئيسية:
  بعث رسالة إلى قطاع الضيافة مؤداها "أنها لن تخسر أعمالها".  •
حمــل األجهــزة الحكوميــة المحليــة علــى رهــن عمليــة مــنح الــرخص باالمتثــال للقــوانين الخاصــة  ضــمان  •

  باألماكن العامة التي ُيحظر فيها التدخين، مع سن حكم بسحب الرخصة في حالة وقوع انتهاكات.
عدم السماح بـأي اسـتثناءات مـن تطبيـق القـوانين، ووضـع آليـات مناسـبة موضـع التنفيـذ لإلبـالغ عـن   •

  نتهاكات.اال
تبــادل المعلومــات عــن النجاحــات التـــي تحرزهــا األطــراف فــي إنفــاذ هـــذه القــوانين بــرغم تــدخل دوائـــر   •

  صناعة التبغ، بما في ذلك المتعلقة منها "بالشيشة".
  
. ثمــة فــرص (تنظــيم الكشــف عــن منتجــات التبــغ) ١٠(تنظــيم محتويــات منتجــات التبــغ)، والمــادة  ٩المــادة   -٩

رغم افتقار السلطات التنظيمية الوطنية فيهـا إلـى الخبـرة علـى نطـاق واسـع مقترنـة ب بين البلدان الناميةكبيرة للتعاون 
بقصـور سـبل وصـول الخبـراء الحكـوميين إلـى مرافـق االختبـار والمختبـرات لكـي يتحققـوا فيهـا مـن صـحة المعلومـات 

مـــن إنجـــازات هامـــة. ولكـــن يلـــزم  التـــي تـــزودهم بهـــا دوائـــر صـــناعة التبـــغ، وفـــي ضـــوء مـــا حققتـــه بعـــض الحكومـــات
 التصدي لتحديات تقنيـة، مـن قبيـل عـدم كفايـة القـدرات التقنيـة الالزمـة لتفسـير البيانـات المتعلقـة بعلـوم السـموم جنبـاً 

إلى جنب مع تحديات أخرى ذات صلة بمنتجـات التبـغ العـديم الـدخان، علـى النحـو المبـّين فـي التقريـر الـذي قدمتـه 
  ١طراف عن هذا الموضوع.األمانة إلى مؤتمر األ

  
  وفيما يلي محاور العمل الرئيسية:

 ٩طر قانونية وتنظيمية مناسبة لتنفيذ المادتين لوضع أُ  تشجيع األطراف على تبادل المعلومات دعماً   •
  وما يرتبط بهما من مبادئ توجيهية اعتمدها مؤتمر األطراف. ١٠و

                                                           
 .FCTC/COP/5/12انظر الوثيقة     ١
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ـــارة عـــن مختبـــرات TobLabNetالـــوعي بشـــبكة مختبـــرات التبـــغ التابعـــة للمنظمـــة ( تعزيـــز  • ) وهـــي عب
مســتقلة لــديها مرافــق اختبــار علــى الصــعيدين اإلقليمــي ودون اإلقليمــي، ومــا يتصــل بهــا مــن طرائــق 

 استخدامها.
 
ذ هذا الحكم المحـّدد التحديات الرئيسية المجابهة في تنفي. تتمثل (تغليف وتوسيم منتجات التبغ) ١١المادة   -١٠

 من االتفاقية في حاالت التأخير وتخفيف وطأة رسائل التحذير بفعل تدخل دوائر صناعة التبغ. زمنياً 
  

  وفيما يلي محاور العمل الرئيسية:
  التعجيل في معالجة انعدام وجود التحذيرات المصورة المفهومة والموثوقة والمهمة في أفريقيا.  •
وضــع تحــذيرات مصــورة علــى منتجــات التبــغ العــديم الــدخان. وثمــة تجربــة اســتجدت فــي هــذا  ضــمان  •

  المجال ببلدان الجنوب يمكن تبادلها وتعزيزها.
  .إدراج إشارات إلى ترك سطور شاغرة على غالف العلبة، حيثما كان ذلك مناسباً   •

  
هـذه المـادة بفعاليـة يلـزم توجيـه . سعيا إلـى تنفيـذ (التثقيف واالتصال والتدريب وتوعية الجمهور) ١٢المادة   -١١

التــدخالت إلــى فئــات معينــة مــن الســكان، والســيما العــاملين المهنيــين فــي مجــال الصــحة والخــدمات الطبيــة، وتالميــذ 
المــدارس، والنســاء، والفتيــات، والمــراهقين. كمــا ينبغــي االنتظــام فــي تقيــيم الحمــالت. وعــالوة علــى ذلــك، فــإن مـــن 

مكان "إنشاء دوائر مناصـرة" عـن طريـق تـدريب الصـحفيين علـى إعـداد التقـارير عـن كامـل طائفـة القضـايا األهمية ب
بمقارعة المعلومات المضللة التي تبثها دوائر صناعة  بتعزيز رسائل مكافحة التبغ وانتهاءً  المتعلقة بالموضوع، بدءاً 

 التبغ.
  

  وفيما يلي محاور العمل الرئيسية:
الفضـلى المســتجدة وتبادلهـا بـين األطــراف التـي تنفـذ مجموعــة شـاملة مـن التــدابير،  تعزيـز الممارسـات  •

  وٕاتاحتها لسائر األطراف في ظروف مشابهة.
تشجيع الجهات الشريكة والمنظمات التي لديها خبرة في هذا المجال على مواصلة العمـل مـع البلـدان   •

ذ تــدابير فعالــة تتماشــى مــع المبــادئ المنخفضــة الــدخل وتلــك المتوســطة الــدخل مــن أجــل تعزيــز اتخــا
التي اعتمدها مؤتمر األطراف، وعلى إقامة دورات تدريبية (تشـمل تـدريب  ١٢التوجيهية لتنفيذ المادة 

  .المدربين) في إطار آليات المساعدة الثنائية، حيثما كان ذلك مناسباً 
  

فرض حظـر . يتعذر اإلفراط في التشديد على ضرورة (اإلعالن عن التبغ والترويج له ورعايته) ١٣المادة   -١٢
رصــد منافــذ البيــع لفــرض هــذا الحظــر. ويبــّين تحليــل للتــدابير  شــامل علــى التــدخين. فالتنفيــذ الفعــال يتطلــب أيضــاً 

القانونية التي تتخذها األطراف أن االستثناءات في منافذ البيع ُتوجد ثغرات في هذا الصدد، وقـد ثبـت تحقيـق نتـائج 
 لفرض حاالت الحظر على التدخين. ية من استخدام وسائط اإلعالم الجديدة دعماً إيجاب

  
  وفيما يلي محاور العمل الرئيسية:

  ضمان فرض حظر شامل على التدخين وعدم السماح بأي استثناءات في منافذ البيع.  •
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ألغـراض رصـد  وضع آليات لتبادل المعلومات موضع التنفيذ بين األجهزة المعنية فـي بلـدان الجنـوب  •
الطرائــق الجديــدة لإلعــالن عــن التبــغ والتــرويج لــه ورعايتــه، بوســائل منهــا إنشــاء شــبكة مــن الســلطات 

  المسؤولة عن تخصيص ترددات االتصاالت ومراقبتها.
لتحسـين التنفيـذ، وهـو أمـر يكتسـي أهميـة خاصـة فـي التعامـل  تبادل دراسات الحالة والمعلومات دعماً   •

 مع اإلعالن غير المباشر أو البديل.
  

. تسـتند (التـدابير الراميـة إلـى الحـد مـن الطلـب فيمـا يتعلـق باالعتمـاد علـى التبـغ واإلقـالع عنـه) ١٤المادة   -١٣
ألن مسـتويات التـدخين وعاداتـه  حتى اآلن إلى تجارب ُأجِريـت فـي بلـدان متقدمـة. ونظـراً البّينات التي ُحِصل عليها 

بـين البلـدان الناميـة مـن جهـة، وبـين البلـدان المتقدمـة وتلـك الناميـة مـن جهـة أخـرى، فإنـه يلـزم  كبيـراً  تختلف اختالفاً 
  ما ترتفع للغاية تكاليف العالج ببدائل النيكوتين. إجراء بحث علمي بشأن ما يصح في البلدان النامية. وغالباً 

  
  وفيما يلي محاور العمل الرئيسية:

  بناء قاعدة البحوث المتعلقة بالعالج ببدائل النيكوتين في سياق التعاون بين بلدان الجنوب.  •
  تعزيز توافر العالجات الجنيسة ببدائل النيكوتين وٕاتاحتها في بلدان الجنوب.  •
 التبغ والسل في حمالت التوعية.الربط بين   •

 
  ١تدابير الحد من العرض

  
. تواجــه األطــراف صــعوبات فــي (المبيعــات التــي تســتهدف القّصــر والمبيعــات بواســطة القّصــر) ١٦المــادة   -١٤

القليلــة المــوارد التــي يتعــذر فيهــا تنفيــذ المتخــذ فــي بلــدان متقدمــة مــن تــدابير تنفيــذ هــذه المــادة، وخاصــة فــي األوســاط 
  عديدة بشأن التكنولوجيا المبتكرة والباهظة التكاليف.

 
  وفيما يلي محاور العمل الرئيسية:

  سحب رخصة البائع إذا ارتكب أي انتهاك.  •
  ضمان مواظبة منافذ البيع على أن تعرض تحذيرات بارزة.  •
  ٢األطفال/ القّصر على أال يشتروا منتجات التبغ من خالل االستعانة ببرامج مبتكرة. تشجيع  •

   
(حمايـــة البيئـــة وصـــحة  ١٨(تقـــديم الـــدعم لألنشـــطة البديلـــة ذات الجـــدوى االقتصـــادية) والمـــادة  ١٧المـــادة   -١٥

افحة التبغ على أنها تناصب اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مك. تصّور دوائر صناعة التبغ األفراد)
مزارعــي التبــغ العــداء وتهــدف إلــى حظــر زراعــة التبــغ. وُتــدار هــذه الحملــة التــي تبــث معلومــات مضــللة إدارة فعالــة 

، أن االتفاقيــة تهــدف للغايــة. لــذا فــإن هنــاك حاجــة ملحــة لمواجهتهــا مــن خــالل بعــث الرســائل الصــحيحة التاليــة: أوالً 
، عن حظر زراعة التبـغ؛ وثانيـاً  حكوماتهم لتحديد بدائل ذات جدوى اقتصادية عوضاً إلى دعم المزارعين من خالل 

، أن أي أن مزارعي التبغ ظلـوا لعـدة عقـود يعـانون مـن الفقـر فـي حـين أن دوائـر صـناعة التبـغ نمـت ثرواتهـا؛ وثالثـاً 
                                                           

 البروتوكول. لمسّودةبسبب احتمال اعتماد مؤتمر األطراف  ١٥ال تتناول هذه الورقة المادة     ١

 غافورة.من قبيل حملة "جيل األلفية" في سن    ٢
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لغـذائي علـى الصـعيدين تحول عن زراعة التبغ إلى محاصيل غذائية ذات جدوى اقتصادية ومستدامة يعّزز األمن ا
، فإن أي تخفيض فـي العـرض يعضـد الجهـود المبذولـة للحـد مـن الطلـب، وهـو وليس آخراً  الوطني والعالمي؛ وأخيراً 

لكـل مـن أنشـطة مكافحـة التبـغ والصـحة العموميـة ويحقـق نتيجـة نهائيـة مؤداهـا الحـد مـن األعبـاء  وضع مربح دوماً 
  التي ترزح تحت وطأتها النظم الصحية.

  
  ١وفيما يلي محور العمل الرئيسي:

االســــتناد إلــــى المناقشــــات الــــدائرة خــــالل الــــدورة الخامســــة لمــــؤتمر األطــــراف فــــي تبــــادل األمثلــــة عــــن   •
الممارسـات الجيـدة بشـأن إنجـاح عمليـة تحديـد البـدائل ذات الجـدوى االقتصـادية ودعمهـا التـي تفضـي 

  إلى تقليص المساحات المزروعة بالتبغ.
  

  بليغ، وتبادل المعلومات، والتعاون في المجاالت العلمية والتقنية والقانونية، وتوفير الخبراتالمراقبة والت
  

 ٢٢(التبليـــغ وتبـــادل المعلومـــات) والمـــادة  ٢١(البحـــوث والمراقبـــة وتبـــادل المعلومـــات) والمـــادة  ٢٠ المـــادة  -١٦
كثيـر مـن البلـدان الناميـة . يوجـد فـي (التعاون في المجاالت العلمية والتقنية والقانونية وتـوفير الخبـرات ذات الصـلة)

عملية إجراء رصد وتقيـيم فعـالين للسياسـات والبـرامج نظم مراقبة ضعيفة أو ال يوجد فيها مثل هذه النظم، مّما يعّقد 
الالزمـة لتنفيــذ اتفاقيــة المنظمــة اإلطاريــة. وتعتمــد األطــراف مــن بلـدان الجنــوب (باســتثناء عــدد قليــل منهــا) فــي جمــع 
البيانــات علــى المســاعدات الدوريــة وتــوفير المــوارد الخارجيــة، ويلــزم إيجــاد حــل مؤسســي فــي هــذا المضــمار. وغالبــا 

كون أيضا نظم تبادل المعلومات ضعيفة ويلزم تعزيزها، وخاصة في ضوء التحديات المواجهة وتدخالت دوائـر ت ما
  في أماكن/ بلدان مختلفة). وتكراراً  صناعة التبغ، التي تثبت اتباع نمط ثابت (مثل سوق الحجج نفسها مراراً 

  
ثي تحديد االحتياجات من التدريب وتبـادل ومن اللبنات األساسية للتعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثال  -١٧

الخبرات، وسُيعالج هـذا الموضـوع عنـدما تصـبح فـرص تعزيـز التعـاون فـي هـذه المجـاالت حقيقـة ملموسـة. وتواظـب 
األمانــة علــى دعــم األطــراف فــي إيجــاد طرائــق عمــل مؤسســية، بوســائل منهــا التعــاون مــع شــركاء التنميــة، للتصــدي 

ت التبليــغ المتعلقــة بجمــع البيانــات، وذلــك مــن خــالل تشــجيع التعــاون بــين الــوزارات/ للتحــديات الناشــئة عــن متطلبــا
  اإلدارات المعنية باإلحصاءات والصحة داخل الحكومات.

  
  وفيما يلي محاور العمل الرئيسية:

  تشجيع التعاون بين الهيئات الحكومية ذات الصلة على جمع البيانات ألغراض التبليغ.  •
شـــى مـــع امجموعـــة مـــن األدوات (قبـــل انعقـــاد دورة التبليـــغ المقبلـــة لمـــؤتمر األطـــراف بمـــا يتم تصـــميم  •

، بما في ذلك إشراك القدرات الموجودة التباع نهج مؤسسي التبليغ الخاصة بالمؤتمر) تسهيالً  استمارة
تعاطي  جمع البيانات عنل في منظومة األمم المتحدة وسائر الشركاء المعنيين على المستوى الُقطري

  السلطات الوطنية على إجرائها. التبغ بفضل المسوحات الوطنية التي تواظب فعالً 
تعزيــز قــدرات المراقبــة عــن طريــق دمجهــا فــي الــنظم الصــحية الوطنيــة مــن خــالل تنفيــذ تــدخالت علــى   •

  مستوى الرعاية الصحية األولية.
  

                                                           
 .١٨و ١٧إمكانية اعتماد خيارات وتوصيات سياسية بشأن تنفيذ المادتين لالسترشاد كذلك ب    ١
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األطــراف إلــى أن المجــالين الرئيســيين مــن هــذه  تشــير التقــارير المقدمــة مــن. (االلتزامــات العامــة) ٥المــادة   -١٨
أال وهمــا اآلليــات التنســيقية الوطنيــة المتعــددة القطاعــات والتــدابير الشــاملة التشــريعية واإلداريــة والتنظيميــة  –المــادة 

لتنفيــذ  يلــزم تعزيزهمــا بشــكل كبيــر فــي الكثيــر مــن األطــراف ضــماناً  -مــن المــادة ٢و ١الــواردة فــي إطــار الفقــرتين 
من جانـب أجهـزة الحكومـة برمتهـا. ولعـل اآلثـار المترتبـة علـى هـذه الحالـة واضـحة فـي ضـوء  شامالً  تفاقية تنفيذاً اال

  التحديات المذكورة أعاله.
  

وتعــد إمكانيــة التعــاون بــين بلــدان الجنــوب والتعــاون الثالثــي فيمــا يتعلــق بوضــع تشــريعات تمتثــل التفاقيــة   -١٩
الثغرات من األمور الهائلة. ويمكن تحقيق هذا التعاون على مدى مراحل مختلفة فيما المنظمة اإلطارية وخالية من 

يتصل بتبادل الخبـرات بشـأن اإلجـراءات التشـريعية، ومضـمون التشـريعات، واالمتثـال فـي نهايـة المطـاف لمتطلبـات 
غاية، ألن الكثير من األطـراف المعاهدة. كما أن إمكانيات التعاون فيما يتعلق باآلليات التنسيقية الوطنية مشجعة لل

  في بلدان الجنوب قد وضع آليات من هذا القبيل تؤدي وظيفتها بفعالية من الناحية المنطقية.
  

، وهـــي مـــن أهـــم أحكـــام االتفاقيـــة، دون المســـتوى المطلـــوب أو ال تُنّفـــذ ٣-٥مـــا يكـــون تنفيـــذ المـــادة  وغالبـــا  -٢٠
بطريقة صائبة. وقد ُيعزى ذلك إلى انعدام الوعي بإمكانيات هـذه المـادة وأهميتهـا فـي تنفيـذ االتفاقيـة، أو عـدم وجـود 

العتقاد ببساطة أنه يتعذر قياس مستوى مساءلة التزام سياسي في ظل الجهود التي تبذلها دوائر صناعة التبغ، أو ا
 راسمي السياسات ومدى تورطهم مع دوائر صناعة التبغ. وعلى العكـس مـن ذلـك فعنـدما يكـون هـذا الـوعي موجـوداً 

إلى جنب مع المجتمع المدني، في إحباط  على السواء، فإن الحكومات تفلح، جنباً  وروحاً  وُينّفذ الحكم المعني نصاً 
  لقانونية التي تطرحها دوائر صناعة التبغ أمام تنفيذ االتفاقية، بما في ذلك في بلدان الجنوب.التحديات ا

  
  وفيما يلي محاور العمل الرئيسية:

تعزيــز اآلليــات التنســيقية الوطنيــة المتعــددة القطاعــات والتشــريعات/ اللــوائح الشــاملة الممتثلــة التفاقيــة   •
الجنـوب؛ وتحسـين إتاحـة آليـات الحصـول علـى المعلومـات  المنظمة اإلطاريـة فـي جميـع أنحـاء بلـدان

  والمساعدة لتمكين األطراف من الحصول على موارد تقنية لدعم وضع هذه التشريعات/ اللوائح.

إعـــداد فهـــرس بالمعلومـــات ونشـــرها عـــن قصـــص النجـــاح ووضـــع مـــذكرات إحاطـــة إعالميـــة لراســـمي   •
  ب االتفاقية.السياسات بشأن االلتزامات العامة المقطوعة بموج

  تسهيل الوصول إلى الشبكات والمؤسسات التي قد تزود األطراف بما يلزمها من مدخالت ومساعدة.  •
 

  االستنتاجات والتوصيات والطريق إلى األمام
  

مــن جــراء تعــاطي التبــغ علــى المــديين القصــير والمتوســط  متزايــداً  ألن البلــدان الناميــة ســتواجه عبئــاً  نظــراً   -٢١
لتُنفّـذ  لتلبية احتياجاتها، بمـا فيهـا تلـك المصـممة تحديـداً  والمدى الطويل، فإنه يلزم تنفيذ تدخالت مصممة خصيصاً 

في أماكن جغرافية مختلفة. وتشمل هذه التدخالت، ضمن ما تشمل، وضع تحذيرات مصورة يتسنى استخدامها فـي 
ا، واتخاذ تدابير لمكافحة تعاطي منتجات التبغ العديم الدخان في منطقة جنوب آسـيا وجنـوب شـرقها وتعـاطي أفريقي

  "الشيشة" في منطقة الشرق األوسط.
  

إلى استجابة منظمة والمركزية لتكتيكات دوائر صناعة التبغ التي تشمل تخويف  وثمة حاجة متزايدة أيضاً   -٢٢
التفاقيــة أو تحــول دون تنفيــذها لهــا. وينبغــي نشــر بّينــات موثقــة توضــح المواضــع الحكومــات لكــي تعرقــل تنفيــذها ل

والكيفيــــات التــــي تجاهلــــت بموجبهــــا الــــنظم القانونيــــة فــــي بعــــض الظــــروف ادعــــاءات دوائــــر صــــناعة التبــــغ وماهيــــة 
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المشـورة  ادعاءاتها تلك. ويلزم تشكيل شـبكات غيـر رسـمية والمركزيـة مـن المحـامين والحقـوقيين والصـحفيين إلسـداء
إلــى األطــراف وتزويــدها بالــدعم العملــي والمعنــوي. ويمكــن تنفيــذ هــذه الجهــود بالتضــافر مــع مــا تبذلــه األطــراف مــن 
 ١جهود رامية إلى تنفيذ معاهدات حقوق اإلنسان ذات الصلة على النحو المشار إليه في اتفاقية المنظمة اإلطارية،

مـــن العهـــد الـــدولي الخـــاص بـــالحقوق االقتصـــادية واالجتماعيـــة والثقافيـــة واألحكـــام ذات الصـــلة مـــن  ١٢أي المـــادة 
  اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل.

  
ى، مثل االجتماع ويلزم أيضا لفت انتباه الزعماء السياسيين إلى المسألة وٕاشراكهم في محافل رفيعة المستو   -٢٣

وغيــــره مــــن المنــــابر ذات الصــــلة، كاالجتماعــــات التــــي يعقــــدها تجمــــع مجموعــــة  ٧٧الــــوزاري الســــنوي لمجموعــــة الـــــ
االقتصــادات الناشــئة (مجموعــة بريــك). وينبغــي إبــراز رســالة واحــدة تبــّين قــوة اتفاقيــة المنظمــة اإلطاريــة فــي ســياق 

  لسارية وتعزيز النظم الصحية.لمكافحة األمراض غير ا الجهود المبذولة عالمياً 
  

  خطة عمل التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي
  

أمانــة االتفاقيــة بشــأن التعــاون بــين بلــدان الجنــوب والتعــاون فيمــا يلــي عناصــر خطــة العمــل التــي تقترحهــا   -٢٤
  الثالثي:

  
اعتمــدها مــؤتمر األطــراف تنفيــذ ســتة مشــاريع إيضــاحية علــى النحــو المتــوخى فــي خطــة العمــل التــي   •

. وبنــاء علــى التقــارير المقدمــة مــن األطــراف ونتــائج اجتمــاع الخبــراء الــذي عقــد ٢٠١٣-٢٠١٢للفتــرة 
) آليـات تنسـيقية ١، فإن المشاريع اإليضاحية المحتملة قد تشمل مـا يلـي: (٢٠١٢في حزيران/ يونيو 

) والتبغ العديم ٣لتبغ والكشف عنها؛ () وتنظيم منتجات ا٢وطنية تمتثل التفاقية المنظمة اإلطارية؛ (
) ووضع التحذيرات المصورة مع إيراد إشارة خاصة ٥) ومكافحة تعاطي التبغ والشيشة؛ (٤الدخان؛ (

  ) والترويج الستعمال تغليف بسيط في جميع أنحاء بلدان الجنوب.٦إلى إقليم المنظمة األفريقي؛ (
  
ية لمراكز المعرفة، بوسائل منها اتباع نهج مناسب ومحلي إدراج القضايا الشاملة في الجوانب التشغيل  •

إلقامة شبكات غير رسمية من المحامين والحقـوقيين والناشـطين فـي مجـالي الصـحة وحقـوق اإلنسـان 
  لتنفيذ المعاهدة في عموم أرجاء بلدان الجنوب. دعماً 

  
يلية لحمــل قيــادات مجموعــة التشــارك مــع منــابر بلــدان الجنــوب فــي النــواحي المعياريــة والتقنيــة والتشــغ  •

علـــى قطـــع التـــزام سياســـي رفيـــع المســـتوى بشـــأن تنفيـــذ االتفاقيـــة فـــي ضـــوء اإلعـــالن السياســـي  ٧٧الــــ
العامــة لألمــم المتحــدة بشــأن األمــراض غيــر الســارية الرفيــع المســتوى للجمعيــة الصــادر عــن االجتمــاع 

المتحدة بشأن تحقيق االتساق  ) وقرار المجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم٢٠١١(أيلول/ سبتمبر 
  ٢على نطاق المنظومة بشأن مكافحة التبغ.

  
  لخطة العمل المقترحة وتنفيذها فإن من الُمقترح أن تقوم األمانة بما يلي: وتعزيزاً   -٢٥
  

االستمرار في توثيق عرى العمل مع الشبكات والمنابر المحددة، مثل الوحدة الخاصة التابعة لبرنـامج   •
دة اإلنمائي والمعنية بالتعـاون بـين بلـدان الجنـوب، وتبـادل الموضـوعات والممارسـات ذات األمم المتح

                                                           
 اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ.انظر ديباجة     ١

 .E/2012/L.18القرار     ٢
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الصلة ودمجها وتوجيهها بواسطة العديد من اآلليات، من قبيـل حلقـات العمـل المشـتركة بـين البلـدان، 
  وعمليات تقييم االحتياجات، وتعزيز نقل التكنولوجيا ومراكز المعرفة.

  
وفـــي غيرهـــا مـــن اآلليـــات المناســـبة لكســـب المزيـــد مـــن االلتزامـــات  ٧٧ـــــــ الـ المشـــاركة فـــي مجموعـــة  •

  السياسية بشأن تنفيذ االتفاقية في بلدان الجنوب.
  
االستفادة من الخبرات المكتسبة مـن تنفيـذ المشـاريع اإليضـاحية والتشـارك مـع الشـبكات الموجـودة فـي   •

إلـى  صـر خطـة العمـل المقترحـة وتقـديمها جنبـاً البلدان النامية وشـركاء التنميـة فـي صـقل وتطـوير عنا
  جنب مع تقرير عن التنفيذ إلى الدورة العادية القادمة لمؤتمر األطراف.

  
  

  اإلجراء المطلوب من مؤتمر األطراف
  

  بهذا التقرير وٕالى تقديم مزيد من التوجيهات. مؤتمر األطراف مدعو إلى اإلحاطة علماً   -٢٦
  
  

=     =     =  


