تتعل هله الوثيقة بالبنود  1و 2.5و 2.1من يدول األومال المؤق

مؤتمر األطراف في اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ ،الدورة السادسة
 31-31تشرين األول/أكتوبر  ،4132موسكو

موجز سياسات تحالف االتفاقية اإلطارية ()FCA

األمراض غير المعدية والتنمية المستدامة واتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ ()FCTC

التوصيات الرئيسية:







ولى مؤتمر األطراف السادس ( )COP6أن يرحب باقتراح شمل اتفاقية منظمة الصحة العالمية
اإلطارية بشأن مكافحة التبغ ( )FCTCفي األهداف والغايا اإلنمائية المستقبلية ،والموافقة ولى
اتخال خطوا محددة لتعزيز االتفاقية خالل المفاوضا بشأن يدول أومال التنمية بعد وام .4132
ولى مؤتمر األطراف السادس ( )COP6مرايعة اليهود العالمية األخيرة للوقاية من والسيطرة ولى
األمرا غير المعدية ( ،)NCDsوأن يعلنوا التزامهم لدوم تل ،اليهود.
وييب أيضا ولى مؤتمر األطراف الموافقة ولى مرايعة تقدم هدف األمرا غير المعدية ()NCD
بانتظام للحد من انتشار تعاطي التبغ العالمي بنسبة  11في المئة بحلول وام  ،4142وتقديم توصيا
للعمل من أيل تحقي هلا الهدف.
ييب ولى األطراف أن تعترف رسميا أن مؤتمر األطراف ( )COPهو المنتدى الحكومي الدولي
الرئيسي للتفاو بشأن االستيابة العالمية لوبا التبغ.

المقدمة
مكافحة التبغغ هغي اسغتراتييية رئيسغية للتصغد لوبغا األمغرا غيغر المعديغة ( .)NCDsونتييغة لغلل ،،تغدوو االلتزامغا
العالمية المختلفة ولى األمرا غير المعدية الدول إلى اإلسراع في تنفيغل اتفاقيغة منظمغة الصغحة العالميغة اإلطاريغة بشغأن
مكافحة التبغ ( .)FCTCوفي اآلونة األخيرة ،تم االوتراف بتنفيغل اتفاقيغة منظمغة الصغحة العالميغة اإلطاريغة بشغأن مكافحغة
التبغ ( )FCTCكيز ال يتيزأ من استراتييية والمية ل"ضمان حياة صحية وتعزيز الرفاه لليميع في كل األومار" ،وهي
واحدة من أهداف التنمية المستدامة المقترحة.
ييب ولى الدورة السادسة لمؤتمر األطراف في اتفاقية منظمغة الصغحة العالميغة اإلطاريغة بشغأن مكافحغة التبغغ البنغا ولغى
الزخم السياسي حول االتفاقية اإلطارية واالسغتيابة العالميغة لألمغرا غيغر المعديغة .وينبغغي أن تغتغنم دور قيغاد للوفغا
بالتزاما األمرا غير المعدية ( )NCDالمتعلقة بمكافحغة التبغغ ،واالتفغا ولغى خطغوا لتعزيغز اتفاقيغة منظمغة الصغحة
العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ ( )FCTCبين أهداف التنمية المستقبلية.

اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ ( )FCTCوالتنمية المستدامة
تير مناقشا في األمم المتحدة ( )UNلالتفا ولى أهداف التنميغة اليديغدة التغي ييغب أن تحغل محغل األهغداف اإلنمائيغة
لأللفية ( )MDGفي وام  .5102وتلكر اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ ( )FCTCصراحة بغين
األهداف والغايا المقترحة لتحقي التنميغة المسغتدامة ،وهغو يغز مغن يغدول أومغال التنميغة لمغا بعغد وغام  0 .5102سغيتم
مرايعة االقتراح مع غيره من الوثائ لا الصلة من قبل اليمعية العامة لألمم المتحدة في األشهر المقبلة.
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الوثيقة رقم  ،A/68/970تقرير الفري العامل المفتوح العضوية لليمعية العامة بشأن األهداف اإلنمائية المستدامة ،صفحة .01

تحالف االتفاقية اإلطارية

إن االقتراح بأن تكون اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ ( )FCTCيز ا من يدول أومال التنميغة
في المستقبل يوفر اوترافا واضغحا بغأن االتفاقيغة هغي اسغتراتييية صغحية وتنمويغة شغاملة .وقغد تغم لكغر اتفغاقيتين فقغط مغن
االتفاقيغغا األخغغرى صغغراحة بغغين األهغغداف والغايغغا المقترحغغة لتحقيغ التنميغغة المسغغتدامة  .5وبالتغغالي ،ييغغب ولغغى مغغؤتمر
األطراف أن يرحب باالقتراح والموافقة ولى اتخال خطوا محددة لتعزيز اتفاقية منظمة الصغحة العالميغة اإلطاريغة بشغأن
مكافحة التبغ ( )FCTCومكافحة التبغ خالل المفاوضا بشأن أهداف التنمية في مرحلة مغا بعغد وغام  ،5102والتغي سغوف
يتم االتفا وليها في سبتمبر وام .5102

اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ ( )FCTCواألمراض غير المعدية ()NCDs
وفي الوق نفسه ،تم إحراز تقدم كبير ولى يدول األومغال العغالمي لألمغرا غيغر المعديغة ( )NCDمنغل الغدورة األخيغرة
لمؤتمر األطراف .وقد اوتمد يمعيغة الصغحة العالميغة ( )WHAخغالل العغامين الماضغيين وغددا مغن االلتزامغا العالميغة
لمعالية وبا األمرا غير المعدية ( ،)NCDبما في لل ،هدف انخفا معدل انتشار استخدام التبغ الحالي بنسبة  11في
المئة بحلول وام  .1 5152وتم أيضا اوتماد هدف شامل لألمرا غير المعدية ( )NCDللحد من الوفيغا المبكغرة بسغبب
أمرا القلب واألووية الدموية والسرطان والسكر واألمرا التنفسية المزمنة بنسبة  52في المئة بحلغول وغام 5152
.4
توصغغي خطغغة العمغغل العالميغغة للوقايغغة والسغغيطرة ولغغى األمغغرا غيغغر المعديغغة ( ،)NCDsوالتغغي اوتمغغدتها يمعيغغة الصغغحة
العالميغغة ( )WHAفغغي وغغام  ،2 5101بغغأن تسغغرع البلغغدان التنفيغغل الكامغغل التفاقيغغة منظمغغة الصغغحة العالميغغة اإلطاريغغة بشغغأن
مكافحة التبغ ( )FCTCلتحقيغ الهغدف بشغأن تعغاطي التبغغ .ووغالوة ولغى للغ ،،فغي إطغار الهغدف  ،1توصغي خطغة العمغل
باستخدام المبادئ التوييهية التي اوتمدها مؤتمر األطراف في اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية لتنفيل تغدابير محغددة
بشأن مكافحة التبغ ،بما في لل ،المبادئ التوييهية للمادة  2.1ولى حماية سياسا الصحة العامة فيما يتعل بمكافحة التبغغ
من المصالح التيارية وغيرها الخاصة بصناوة التبغ.
وفغغي اآلونغغة األخيغغرة ،فغغي تموز/يوليغغو وغغام  ،5104استعرضغ اليمعيغغة العامغغة لألمغغم المتحغغدة ( )UNGAالتقغغدم الخغغا
بالوفغغا بالتزامغغا األمغغرا غيغغر المعديغغة ( ،)NCDوالتغغي تغغم اوتمادهغغا فغغي ايتماوهغغا وغغالي المسغغتوى فغغي وغغام ،5100
وكرر الدووة إلى اإلسراع في تنفيل اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ ( .6 )FCTCتشير الوثيقة
الختامية التي تبنتها اليمعية العامة لألمم المتحدة أيضا إلى الحاية إلى تعغاون متعغدد القطاوغا لمعاليغة قضغية األمغرا
غير المعدية وووامل الخطر الخاصة بهم .7

مؤتمر األطراف واالستجابة العالمية لألمراض غير المعدية
ال يمكن تحقي الهدف الكلي لتقليغل وغدد الوفيغا المبكغرة الناتيغة وغن األمغرا غيغر المعديغة دون الحغد بشغكل كبيغر مغن
تعاطي التبغ ولى الصعيد العالمي  .8ومن المتوقغع أن تنغاق يمعيغة الصغحة العالميغة ( )WHAفغي وغام  5106واليمعيغة
العامة لألمم المتحدة ( )UNGAفي وام  5108األمرا غير المعدية واألهداف المعتمدة بالتفصيل ،وتقدما التوييه بشغأن
بلل مزيد من اليهود .ومن شأن هله االيتماوا أن تسغتفيد كثيغرا مغن مناقشغا مركغزة فغي مغؤتمر األطغراف وتوصغياته
بشأن تحقي هدف تعاطي التبغ واستراتيييا لتسغريع تنفيغل اتفاقيغة منظمغة الصغحة العالميغة اإلطاريغة بشغأن مكافحغة التبغغ
(.)FCTC
يلكر ن االتفاقيغة أن "مغؤتمر األطغراف سغيرايع تنفيغل االتفاقيغة بانتظغام وسغوف يتخغل القغرارا الالزمغة لتعزيغز التنفيغل
الفعال ( "...المادة  .)51.2يبدو من الواضح أن مؤتمر األطراف في وضع ييد لتوييه العمل العالمي بشأن تحقي الهدف
 1من خطة العمل العالمية لألمرا غير المعدية والقتراح توصيا لتحقي الهدف العالمي حول انتشار تعاطي التبغ.
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كغغونتيس ف .ورخغغرون ( .)5104مسغغاهمة سغغتة ووامغغل خطغغر لتحقي غ الهغغدف  52×52لتقليغغل وغغدد الوفيغغا
نموليية .النسي .
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مغغن األمغغرا

غيغغر المعديغغةد دراسغغة

يقغغوم خبغغرا مكافحغغة التبغغغ وصغغانعي السياسغغا مغغن يميغغع أنحغغا العغغالم بحضغغور دورا مغغؤتمر األطغغراف كغغل وغغامين.
تستعر اليلسا العامة لمؤتمر األطغراف حغول تقريغر التقغدم العغالمي التفاقيغة منظمغة الصغحة العالميغة اإلطاريغة بشغأن
مكافحة التبغ ( )FCTCاالتياها العالمية في تعاطي التبغ بانتظام .ثم يتم اتباع هله المناقشغا بمفاوضغا حكوميغة دوليغة
بشأن تدابير مختارة لمكافحة التبغ وغيرها من االستراتيييا لموايهة وبا التبغ.
يمكغغن لمغغؤتمر األطغغراف تغغأطير يغغدول أومالغغه والمفاوضغغا حغغول الهغغدف العغغالمي بشغغأن تعغغاطي التبغغغ بسغغهولة ،واوتمغغاد
التوصيا لا الصلة حسب الضرورة .يمكن لهله التوصيا أن تغل مناقشا أوسع نطاقا بشأن األمرا غير المعدية
( )NCDsفي يمعية الصحة العالمية ( )WHAواليمعية العامة لألمم المتحدة ( .)UNGAويمكغن لمغؤتمر األطغراف أيضغا
ارسال تقارير منتظمة إلى يمعية الصحة العالمية ( )WHAواليمعيغة العامغة لألمغم المتحغدة ( )UNGAوغن وضغع اتفاقيغة
منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ ( )FCTCوما إلا تسارع تنفيلها.

ينبغي على مؤتمر األطراف األخذ بزمام األمور
ييب ولى مؤتمر األطراف ،في دورته السادسة ،أن يرحب بمقترح شمل هغدف اتفاقيغة منظمغة الصغحة العالميغة اإلطاريغة
بشأن مكافحة التبغ ( )FCTCفي األهداف اإلنمائية المستقبلية ،والموافقة ولى اتخال خطوا محددة لتعزيغز االتفاقيغة خغالل
المفاوضا بشأن أهداف التنمية في مرحلة ما بعد وام .4132
وينبغي ولى مؤتمر األطراف أيضا تعزيز العمل العالمي بشأن الوقاية والسيطرة ولى األمغرا غيغر المعديغة ()NCDs
بإوالن التزامه لدوم هلا العمل .وييب ولى مؤتمر األطراف أيضا أن يواف ولى مرايعة التقدم نحو الهدف العالمي للحد
من معدل انتشار استخدام التبغ الحالي بنسبة  11في المئة بحلول وام  4142بانتظغام ،وتقغديم توصغيا التخغال إيغرا ا
لتحقي هلا الهدف .ويمكن بعد لل ،تقديم هله التوصيا رسميا لمرايعتها وإقرارها إلى الغدورا لا الصغلة مغن يمعيغة
الصحة العالمية ( )WHAواليمعية العامة لألمم المتحدة (.)UNGA
ومن أيل تعزيز التنسي بين مختلف المنتديا العالمية وتينب أ ازدوايية غير ضرورية ،ينبغغي لألطغراف أن تعتغرف
رسميا أن مؤتمر األطراف هو المنتدى الحكومي الغدولي األساسغي للتفغاو ولغى االسغتيابة العالميغة لوبغا التبغغ .ويمكغن
لمؤتمر األطراف بعد لل ،تقغديم تقغارير وغن تنفيغل اتفاقيغة منظمغة الصغحة العالميغة اإلطاريغة بشغأن مكافحغة التبغغ ()FCTC
بانتظام إلى يمعية الصحة العالمية ( )WHAواليمعية العامة لألمم المتحدة ( )UNGAإلبالغ مفاوضاتهم.
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