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توصية
ية حول عة ملنـظمة اـلصحة العاـمل ية االـطارية التاـب ثة ملؤمتر أطراف االتفاـق ـيجب أن تقرر اجلـلسة الثاـل

بغ استمرار أعمال مجمـوعة العـمل املتعلـقة باملادة دريب12 (مكافـحة الـت واصل والـت يم والـت ) (التعـل
عة من يح ـمسودة اإلرشادات لتقدـميها للجـلسة الراـب وعة الـعمل بتنـق يف مجـم ومي)؛ وتكـل وعي الـق واـل

مؤمتر األطراف؛ وذلك بناءً على تقرير التقدم املقدم للجلسة الثالثة من مؤمتر األطراف.

ملخص املوضوع
ية االـطارية ملنـظمة الصحة العاـملية ملكافحة التبغ12 (التنفيذ الفعال للمادة  ( من االتفاـق (FCTC؛(

يذ الفعال ية للتنـف تبر أمراً شـديد األهـم ومي يـع وعي الـق واصل والـتدريب واـل يم والـت تي تتناول التعـل واـل
) أحد أهم املبادئ اإلرشـادية الرئيـسية؛ أي "ضرورة إخطار كل12 (لالتفاقـية كـكل. وتـقر املادة

ها الـتي قد تؤدي ها وطبيعـت بغ والتعرض ألدخنـت شـخص بالعـواقب الـصحية الستهالك منتجات الـت
اة" (الفقرة )؛ وكذلك أهمية نشر الوعي بقضايا ملكافحة التبغ بني العامة وصناع1-4 إلدمانها والوـف

القرار ألجل تطوير وتنفيذ اإلجراءات الفعالة ملكافحة التبغ.
)؛ يـوافق أطراف االتفاـقـية االـطـارية ملكاـفـحة الـتـبغ على "ـنـشر وتـقـوية اـلـوعي12 (وـمبـوجب املادة

يذ إجراءات وافق كل طرف على "اعتماد وتنـف اية؛ ـي غ". وألجل هذه الـغ ـب ومي بقضـايا مكاـفحة الـت الـق
فعالة النشر:

ستهالك منتجات الـتـبغ والتعرض ملنتجاـتـها؛ اـلـوعي الـقـومي حول األخطار اـلـصحية ال
مــزايا اإلقالع عن استخدام منتجات التــبغ وأسلوب احلياة بدون تــبغ، والعــواقب

 الصحية واإلقتصادية والبيئية السلبية الناجتة عن إنتاج واستهالك التبغ؛
ـرامج تعليمــية شاملة وفعالة حول األخطار ـرامج وعي قــومي وـب ـوصل األشــمل لـب الـت

ـتح ـبغ والتعرض ألدخـن ـسببة إلدمان استهالك الـت ا في ذلك اخلواص اـمل ـصحية مب اـل
والتـــوصل لنطاق واسع من املعلومات حول صناعة التـــبغ والعـــواقب الـــصحية

 واإلقتصادية والبيئية السلبية الناجتة عن إنتاج واستهالك التبغ؛
ـعة ـير التاـب ـية ـغ ـير احلكوـم ـامة واخلــاصة واملنظمات ـغ ـوعي في الوكاالت الـع ـشر اـل ـن

ـلـصناعة الـتـبغ ومشاركـتـها في تـطـوير وتنـفـيذ ـبـرامج ـبـني القطاعات واستراتيجيات
ملراقبة منتجات التبغ؛ و



ـبـرامج فعالة ومالـئـمة للـتـدريب أو التثـقـيف ولـنـشر اـلـوعي حول مراـقـبة منتجات الـتـبغ
ثل العامـلني في املجال اـلصحي واملجـتمع والعامـلني في مجال تي تـخاطب األفراد ـم واـل
علم اإلجتماع وخبراء اإلعالم واملعلـمني وصناع القرار واإلدارـيني واألشخاص املعنيني

اآلخرين.
ر7 (ـحـيث تطالب املادة ) من االتفاـقـية االـطـارية ملنـظـمة اـلـصحة العاـملـية ملكاـفـحة الـتـبغ مؤمت

ر12 (األطراف بإقتراح اإلرشادات املالئــمة لتنفــيذ املادة ). وفي جلــسته الثانــية؛ قرر مؤمت
يح اإلرشادات اخلـاصة باملادة مل على تنـق ية1)12 (األطراف بدء الـع سة الثاـن ونت اجلـل . حـيث ـك

ملؤمتر األطراف مجموعة عمل وكلفتها بتقدمي تقرير التقدم للجلسة الثالثة من مؤمتر األطراف.
).FCTC/COP/3/9 ولقد قدمت مجموعة العمل تقريرها (املستند

 تقرير التقدم
) أن مجمـوعة العـمل قد أحرزت تقدماً جيداً بالنـسبة لتنقـيحFCA (يرى احتاد االتفاقـية االطـارية

 ( حيث حددت مجموعة العمل في "موجز مسودة إرشادات تنفيذ املادة12 (إرشادات املادة .(12(
حق غ" (ـموجز ـمسودة اإلرشادات) املـل ـب حة الـت ية ملكاـف ارية ملنظـمة اـلصحة العاـمل ية االـط  -من االتفاـق

تي متد اإلرشادات باملعلومات (الفقرات ة" اـل رير التقدم عدة "إعتبارات متضمــن )؛ وتشـمل:9-4 بتـق
ستوى ثل حق احلياة وحق احلـصول على أفـضل ـم اية احلقوق األساسية واحلريات؛ ـم إحترام وحـم
بغ؛ اهج الشاملة متعددة القطاعات؛ احلـاجة لتأكـيد االستقالل عن صناعة الـت صحي؛ احلـاجة للمـن

قيمة االعتماد على األبحاث املقترنة باألدلة وأفضل املمارسات؛ وقيمة التحالف الدولي.
). وهذه10 )، (الفقرة12 (كــما حددت مجـمــوعة الـعــمل أيضاً عشرة مبادئ لتوجــيه تنفــيذ املادة

ـدريب وعمليات ضمان التطور والتنـفـيذ ـواصل والـت ـيم والـت ـكل من مضمون التعـل  –املبادئ تتعلق ـب
الفعال إلجراءات األطراف في هذا النطاق.

وتقر املبادئ:
ــسويقه واستهالكه ــعه وـت ــبغ وبـي اـحلــاجة لضمان القضاء على فكرة إعتبار إنتاج الـت

والتعرض لل منتجات  الناجتة عنه أمراً عاديًا؛ ومساعدة مستهلكي منتجات التبغ على
اإلقالع عنها وحتذير الشباب من البدء في استخدام منتجات التبغ.

احلــاجة لبــرامج قومــية شاملة ومــستدامة ملكافــحة التــبغ وذلك على مــستوى جمــيع
ـية دارية، واإلجراءات املاـل ـذية واإل ا في ذلك التشريعات الفعالة والتنفـي األشخاص؛ مب

وغيرها؛ وذلك لتوفير التعليم والتواصل والتدريب ونشر الوعي القومي بأسلوب فعال.
ـية ـصحية واإلجتماـع ـواقب اـل ـما يتعلق بالـع ـيع الناس: فـي ـواصل مع جـم  -اـحلـاجة للـت

ة عن إنتاج واستهالك الـتـبغ؛ وكذلك بالـعـواقب اـلـصحية ـية الناجت اإلقـتـصادية والبيـئ
بغ؛ إستراتيجيات ية الناجتة عن التعرض ملنتجات الـت ية اإلقـتصادية والبيـئ  -واإلجتماـع

 (منظمة الصحة العاملية؛ مؤمتر أطراف اتفاقية إطار عمل منظمة الصحة العاملية ملراقبة منتجات التبغ،14 و12و11 و10 و9  و3-5  "تنقيح إرشادات تنفيذ اـملواد 1
).    FCTC/COP2(14 اجللسة الثانية، القرار



ية من بغ وأسلوب احلياة اخلاـل زايا اإلقالع عن استخدام الـت بغ املضللة، وـم صناعة الـت
التبغ.

قة فعالة؛ مع يع الناس بطرـي يم جـم وعي وتعـل احلـاجة لـتصميم مداخالت لضمان ـنشر اـل
ـما يتعلق بالنوع ـسكان فـي ـني مجموعات اـل ـسية ـب خذ في اإلعتبار اإلختالفات الرئـي األ

.2والثقافة واحلالة اإلجتماعية- اإلقتصادية واألمية واإلعاقة
ـبغ جلـمـيع العامـلـني في املجال ـيم وـتـدريب فعال حول مكاـفـحة الـت اـحلـاجة لتوـفـير تعـل

ــني ــني في مجال علم اإلجتماع وخبراء اإلعالم واملعلـم ــمع والعامـل ــصحي واملجـت اـل
طب الشـعبي أو املعاجلـني الروحانـيني) واملتحدـثني التقليدـيني واملعاجلـني الروحانـيني (اـل
ية واـملستشارين الروحانـيني واألشخاص وصناع القرار واإلدارـيني والشـخصيات الديـن

املعنيني اآلخرين.
ـحة الـتـبغ في التخـطـيط اـجلـيد ـية ملكاـف ـراكز املحـل أهـمـية آليات التـنـسيق املحلي أو اـمل

واإلدارة والتزام مع البرامج القومية وكذلك أهمية التمويل الكافي لتلك اآلليات.
يم ومشـاركة أفـضل املمـارسات بـني حث واملراقـبة والتقـي أهمـية التوجـيه عن طـريق الـب

األطراف واألشكال األخرى للتعاون الدولي.
.3الدور املركزي للمجتمع املدني في تنقيح وتنفيذ وتقييم البرامج

ستثمارية األخرى ـلـصناعة اـحلـاجة حلـمـاية ـكـافة الـبـرامج من اـملـصالح التـجـارية واإل
التبغ.

.اـحلـاجة لتضـمـني نطاق واسع من املعلومات عن صناعة الـتـبغ في ـكـافة ـبـرامج التعـلـيم10
والتواصل والتدريب والوعى القومي وذلك فيما يتعلق بأهداف االتفاقية.

هم من ذلك أن اإلطار العام ـملـسودة اإلرشادات ـيـقر بأن اـلـوعي الـقـومي "ال يـقـصد به مجرد واأل
واصل دريب والـت يم والـت ية ...وأن التعـل سلوكيات اإلجتماـع وابت واـل ير الـث ني تغـي نه يـع املعلومات؛ ولـك

).15 هي أساليب نشر وزيادة الوعي القومي وحتقيق التغير اإلجتماـعي" (الفقرة

األعمال املستقبلية
يرى احتاد االتفاـقـية االـطـارية أن مجـمـوعة الـعـمل هي اـملـسئولة حـتى اآلن عن أداء الـعـمل اـجلـيد

) مما يسمح بتنقيح مسودة اإلرشادات لتقدميها للجلسة الرابعة ملؤمتر األطراف. حيث12 (للمادة
جب ان تضـيف مـسودة اإلرشادات لتقـرير التقدم وان تقدم تـوصيات تفـصيلية عن كيفـية حتقـيق ـي

التنفيذ العملي األمثل للمبادئ املحددة.
وسيقدم احتاد االتفاقية االطارية مزيد من التوصيات ملجموعة العمل أثناء استمرارها مباشرة في
عملـها لتطـوير مـسودة اإلرشادات. وفي الـوقت احلالي؛ يـوصي احتاد االتفاقـية االطـارية أن تقرر
وعة الـعمل بتنـقيح ـمسودة اإلرشادات لتقدـميها للجـلسة يف مجـم ثة ملؤمتر األطراف تكـل اجلـلسة الثاـل

الرابعة من مؤمتر األطراف؛ وإعتبار تقرير التقدم أساساً جيداً لألعمال املستقبلية.
 الحظ أن احتاد اتفاقية إطار العمل ـيرى أن  األبحاث املشكلة مطلوبة لضمان تركيز املداخالت على الوقائع وليس على احلاجات املتوقعة للمجموعات السكام املختلفة. 2
ة". 3  الحظ أن احتاد اتفاقية إطار العمل ـيرى أن هذا األمر يجب أن يتضمن "املراقـب


