
COP-4/6

التدابير الرامية إلى الحد من)14 تبني توجيهات تنفيذ ا#ادة رقم: (4-5ورقة موجز   ) 
)الطلب فيما يتعلق با&عتماد على التبغ و ا&ق'ع عنه

 الجلسة الرابعة #ؤتمر ا$طراف الخاص با&تفاقية ا%طارية #كافحة التبغ التابعة
، بونتا ديل ايست أوروغواي –2010 نوفمبر 20-15#نظمة الصحة العا#ية في الفترة 

توصية

ادة  يذ ا# هات لتنـف قوة ـعلى ـمسودة التوجـي ية ا%طـارية ـب  )14(ـيصادق ـتحالف ا&تفاـق

)التدابير الرامية إلى الحد من الطلب فيما يتعلق با&عتماد على التبغ وا%ق'ع عنه ) 

بغوـتوصي  حة الـت ية ا%طـارية #كاـف عة #ؤتمر ا$طراف اـلخاص با&تفاـق سة الراـب  الجـل

بتبني مسودة التوجيهات بشكل كامل ودون تغيير.التابعة #نظمة الصحة العا#ية 

: حول إدمان التبغ وا(ق,ع عنه)14(مسودة توجيهات ا$ادة 

قر بأن هذه-1 نه والذي ـي بغ وا(ق,ع ـع طوير دعم ع,ج إدمان الـت هوم تدريجي لـت وجود مـف وصية ـب  الـت

 ا(جراءات يجب تنفيذها كجزء من البرنامج الشامل $كافحة التبغ والذي يشمل على سبيل ا$ثال

).13( و)12( و)11( و)8( و)6(+ الحصر تطبيق ا$واد رقم 

 التوصية بتطوير البنية التحتية ا'ساسية وا$ناخ الذي يشجع ا$حاو+ت السريعة وتنفيذ التدخ,ت-2

.التي تزيد من احتمالية تعاقب ا$حاو+ت السريعة

 التزويد بقاـئمة مساعدة وفعالة من ا(جراءات ا$طلوبة لتشجيع ع,ج إدمان اـلتدخ% وا(ق,ع ـعنه-3

ير ذلك من – – اية اـلصحية وـغ ية اـ$وجودة في ك,ً من الرـع ية التحـت  وذلك ـباستخدام إن أـمكن البـن

:ا(عدادات للمساعدة في ضمان ا+ستمرارية

عمل تحليل للوضع ا$حلي

عمل تنسيق محلي أو تقويته

 شاملة وـنشرها هات اـل طوير التوجـي يةـت هات ا$حـل ية والتوجـي ما في ذلك استراتيجية ا(ق,ع ا$حـل  (ـب

)للع,ج

This document relates to item 5.4 of the provisional agenda



مواجهة استه,ك التبغ من جانب العامل% بالرعاية الصحية وغيرهم من ا$شترك% في ا(ق,ع عن 

التدخ%

تطوير القدرة التدريبية

استخدام ا'نظمة ا$وجودة وا$وارد لضمان أفضل وصول ممكن إلى الخدمات

وجوب تسجيل م,حظات طبية على استه,ك التبغ

تشجيع العمل التعاوني ب% ا$ؤسسات الحكومية وغير الحكومية

%تأسيس مصدر مستدام للتمويل للمساعدة على ا(ق,ع عن التدخ.

عد-4 ها ـت سكاني حـيث أـن عداد اـل ستوى الـت لى ـم وية ـع يد ا'وـل تدخ% ـق *ق,ع عن اـل تدخ,ت ـل  جـعل اـل

بغ حة الـت ية ا(طـارية $كاـف يذ ا+تفاـق راحل تنـف افة ـم حدودة وكذا ـك وارد اـ$ )طراف ذوي ا$ مة ـل  م,ـئ

ية وذلك مثل وسائل ا(ع,م وبرامج التوعية با(ضافة لتقديم ا$شــورة  التاـبعة $نـظمة اـلصحة العاـ$

.ا$وجزة ل*ق,ع

تدخ% من – –-5 خدمات ا$تخصـصة لع,ج إدمان اـل وارد بذلك بـتوفير اـل  التـوصية عـندما تـسمح ا$

سلوكي و الدعم اـل زويد ـب قديمهاخ,ل الـت كن ـت رسوم أو التي يـم كن ا'دوية الخاـلصة من اـل )إن أـم ) 

بسعر في متناول مستهلكي التبغ.

 التوصية بالرقابة على استراتيجيات وبرامج ع,ج إدمان التبغ وا(ق,ع عنه وتقييمها وذلك للتمكن-6

.من التحديث في ضوء تطوير قاعدة ا'دلة

).22( و)21( و)20(التوصية بالتعاون الدولي وفق ا$واد رقم -7

.ا+عتراف بأن الشراكة النشطة مع ا$جتمع ا$دني هي شيء هام لتنفيذ التوجيهات بفعالية-8

 ا+عتراف بوجوب حماية تنفيذ التوجيهات من كافة ا$صالح التجارية والشخصية الخاصة بصناعة-9

.التبغ وكافة ا$ظاهر ا'خرى من التعارض في ا$صالح

الخلفية

  من ا+تفاقية ا(طارية $كافحة التبغ التابعة $نظمة الصحة العا$ية من ا'طراف)14(تحتاج ا$ادة 

ارسات مع ناءً ـعلى الدليل العـلمي وأـفضل ا$ـم مة واـلشاملة وـنشرها ـب هات ا$,ـئ  إلى ـتطوير التوجـي

 الوضع با+عتبار الظروف وا'ولويات ا$حلية، با(ضافة +تخاذ التدابير الفعالة لتشجيع ا(ق,ع عن

التدخ% وتوفير الع,ج الكافي (دمان التدخ%.



 قرر مؤتمر ا'طراف في الجلسة الثالثة تأسيس فريق عمل لتطوير مسودة التوجيهات حول تنفيذ

ادة  قة ا+تفاقـية)14(ا$ وثـي هات  سة الرابـعة. قَد-م فـريق العـمل مـسودة التوجـي قديمها في الجـل  ( لـت

/ا(طارية $كافحة التبغ مؤتمر ا'طراف /4/8(

بدأ ا$ب% في ـمسودة التوجـيهات لتنـفيذ ا$ادة  ية ا(ـطارية من اـ$   ـبوجوب)14(يدعم ـتحالف ا+تفاـق

بغ ا'خرى وذلك كـجزء من حة الـت ظافر مع إجراءات مكاـف بغ بالـت يذ إجراءات ع,ج إدمان الـت  تنـف

 البرـنـامج اـلـشامل ا$تـكـامل $كاـفـحة الـتـبغ والذي يـحـفز اـ$ـستهلك% ـعـلى ا(ق,ع وفق الـتـزامات

ا'طراف بموجب ا+تفاقية ا(طارية $كافحة التبغ وفي ظل الشراكة النشطة مع ا$جتمع ا$دني.

مسودة التوجيهات

  وبخاصة ا'طراف الفاعلة الرئيسية وهي)14(يهنيء تحالف ا+تفاقية ا(طارية فريق عمل ا$ادة 

 غانا وإيران وكوريا الجنوبية وا$ملكة ا$تحدة وأورغواي وذلك على العمل ا$متاز الذي قاموا بآدائه

ية ا(ـطارية أنه ـيجب تبني ـمسودة التوجـيهات  في ـتطوير ـمسودة التوجـيهات. يـعتبر ـتحالف ا+تفاـق

من قبل الجلسة الرابعة $ؤتمر ا'طراف بشكل كامل ودون تغيير.

 تقدم مسودة التوجيهات التي تم تطويرها من جانب فريق العمل دلي,ً مفيداً للغاية ل)طراف لتنفيذ

تدخ,ت لع,ج ا(ق,ع عن).14(ا$ادة  ية اـل   ـلقد استفادوا من كم ا'دلة اـلكبير اـلخاص ـبمدى فعاـل

ية التي يـحتاج ا'طراف إلى جعـلها ية التحـت  اـلتدخ% وتوفير الـنصح والـتوصيات حول عـناصر البـن

 في موضعها لتشجيع الع,ج الفعال وذلك بناءً على ا$قومات الرئيسية للنظام $ساعدة مستهلكي

التبغ على ا(ق,ع وبناءً على كيفية جعل تقديم ع,ج إدمان التدخ% وا(ق,ع عنه ضمن ا'ولويات.

 إذا تم تبني التوجيهات، فإنها ستساعد ا'طراف إلى حد كبير في الوفاء بالتزاماتهم بشكل فعال

).14(بموجب ا$ادة 

 يدعم تحالف ا+تفاقية ا(طارية من مسودة التوجيهات بشكل كامل ويضع تعليقه هنا على بعض

.من خواصها الهامة بشكل خاص

)6-1(ا$قدمة 

 تشتمل الفقرة الثانية من مقدمة التوجيهات على تفسير مساعد لع,ج إدمان التدخ% وا(ق,ع عنه

تعرف الثقافات ا$ختلفة ع,ج إدمان التبغ بشكل مختلف وبلغات مختلفة. إنه:'هداف التوجيهات  " 

بـاً ما ـيعود نه غاـل عداد اـلسكاني ـككل، لـك بغ في الـت انـاً إجراءات لـخفض استه,ك الـت  يـتضمن أحـي



 إلى التدخ,ت على ا$ستوى الفردي. تغطي هذه التوجيهات ك,هما ولذا فهي تستخدم ا$صطلح

. ا$زيد من ا(جراءات الفعالة للترويج ع,ج إدمان التدخ% "الترويج ل*ق,ع عن التدخ% وكذا  " " " 

 لفكرة ا(ق,ع عن التدخ% هي مذكــورة في ا$واد ا'خرى ل,تفاقية ا(طارية $كافحة التبغ التابعة

$نظمة الصحة العا$ية وكذا في التوجيهات حول تنفيذها.

)16-7(ا+عتبارات الهامة 

:يب% هذا القسم ا$باديء ا(رشادية الهامة التي تشكل أساس التوجيهات

 وعلى ا'خص، نجد أن استه,ك التبغ هو شيء يشجع على ا(دمان بشكل كبير كما يجب توعية

سته,ك التـبغ ومـزايا ا(ق,ع ومن ا$ـهم أيـضـاً أن يـكون صناع ثار الـسلبية +  الـناس بـشأن ا&

.السياسة والعامة على وعي بهذه ا&ثار السلبية

تدخ% ـبشكل تدريجي ـبجانب إجراءات  ع,وة ـعلى ذلك، من اـ$هم ـتطبيق إجراءات ع,ج إدمان اـل

تدخ% وجوانب الع,ج  مكاـفحة الـتبغ ا'خرى ـحيث أنه + ـيجب ـتطوير اـ$ساعدة في ا(ق,ع عن اـل

ضافة إلى أن استراتيجيات ا(ق,ع وإدمان  بـمـعزل عن إجراءات مكاـفـحة الـتـبغ ا'خرى، با(

 الـتدخ% يـجب أن تعتـمد عـلى أفـضل البراه% ا$تـاحة للفعالـية ويـجب أن تـكون سهلة الـوصول

.وا$تناول والشمولية

دني وكذا وجود شراكة فعـالة مع ا$جتـمع ا$ سة عـلى الحـاجة ـل  تم التأكـيد أيـضـاً في هذه الجـل

 الحمـاية من كـافة ا$ـصالح التجـارية والشخـصية بالنـسبة لـصناعة التـبغ وكـافة الـجوانب الفعلـية

.وا$حتملة للتعارض في ا$صالح

)40-17(تطوير البنية التحتية لدعم ا(ق,ع عن التدخ% وع,ج إدمان التدخ% 

غرض ية ـب ية التحـت وارد ا$ـوجودة  والبـن ؤكد هذا القـسم عـلى مدى أهمـية مـضاعفة استخدام ا$  ـي

 تطوير نظام الع,ج بأسرع ما يمكن وبأقل تكلفة والعمل في شراكة مع الجمعيات ا$حترفة وغيرها

.من ا$جموعات ذات الخبرة ا$تصلة بذلك

:ا(جراءات الرئيسية ا$بينة في هذا القسم هي

عمل تحليل للوضع ا$حلي

عمل تنسيق محلي أو تقويته



 شاملة وـنشرها هات اـل طوير التوجـي يةـت هات ا$حـل ية والتوجـي ما في ذلك استراتيجية ا(ق,ع ا$حـل  (ـب

)للع,ج

مواجهة استه,ك التبغ من جانب العامل% بالرعاية الصحية وغيرهم من ا$شترك% في ا(ق,ع عن 

التدخ%

تطوير القدرة التدريبية

استخدام ا'نظمة ا$وجودة وا$وارد لضمان أفضل وصول ممكن إلى الخدمات

وجوب تسجيل م,حظات طبية على استه,ك التبغ

تشجيع العمل التعاوني ب% ا$ؤسسات الحكومية وغير الحكومية

%تأسيس مصدر مستدام للتمويل للمساعدة على ا(ق,ع عن التدخ.

يـاً والتي يجب على ا'طراف تطويرها هي  الخواص الرئيسية لتوجيهات الع,ج ا$برهن عليه محل

احة للـعمل في شراكة لتحـقيق.ـمدرجة في هذا الـقسم   ـيجب ـعلى الحـكومات استغ,ل اـلخبرة ا$ـت

ادة ( ستراتيجيات لتنفـيذ ا$   ا$حمـية بعنـاية من قـبل)14أهداف التوجيـهات، لـكن مع تـطوير ا+

عارض في لة للـت ية وا$حتـم جوانب الفعـل افة اـل بغ وكذا ـك صناعة الـت صالح التجـارية والشخـصية ـل  اـ$

ا$صالح، فعلى سبيل ا$ثال تلك الخاصة بالصناعات الدوائية.

 تم ا+عتراف في هذا القسم بضرورة مواجهة العامل% في الرعاية الصحية وغيرهم من ا$شترك%

اية عامل% في حـقل الرـع شطة لـل ية الـن بغ وكذا التوـع شكلة استه,ك الـت تدخ% ـ$  في ا(ق,ع عن اـل

 اـلـصحية وغـيـرهم من ا$جـمـوعات ذات اـلـصلة ـبـشأن اـ$ـخاطر الناـجـمة عن استه,ك الـتـبغ بل

.ومساعدتهم على ا(ق,ع عنه

)53-41(ا$قومات الرئيسية للنظام $ساعدة مستهلكي التبغ على ا(ق,ع 

اية اـلصحية افة إعدادات الرـع لدعم في ـك وصية الرئـيسية في هذا الـقسم هو توفير ا'طراف ـل  الـت

  هذا شيء.وذلك من جانب مزودي الخدمات ا$درب% تدريبـاً مناسبـاً و+ يعملون بالرعاية الصحية

هم توفير ما أنه من اـ$ لدان، ـك افة الـب توفر بـك طــورة + ـت صحية ا$ـت اية اـل  هام، حـيث أن أنظـمة الرـع

الدعم $ستهلكي التبغ ل*ق,ع بتزويدهم بمجموعة كبيرة من ا(عدادات قدر ا(مكان.

بار في ـتطوير فاهيم التي ـيجب وضعها با+عـت وعة من اـ$  ـيوضح هذا الـقسم أـيضـاً وـبوضوح مجـم

 أنظمة الع,ج مع التوكيد على ا$فاهيم قليلة التأثير لكنها شاملة في وصولها مثل وسائل ا(ع,م

.وبرامج التوعية وا+ستشارات ا$وجزة وخطوط ا$ساعدة ل*ق,ع عن التدخ%



قة ـبشكل خاص تأثير متعـل لة في اـل  يحـتمل أن ـتكون ـمثل هذه اـ$فاهيم اـلشاملة في وصولها والقلـي

لدان ا'طراف مرتـفعة الدخل الذين + زالوا لدان ا'طراف منخـفضة ومـتوسطة الدخل وكذا الـب  بالـب

  يوصي هذا القسم أيضـاً بالوصول إلى ا'دوية ذات.في مراحلهم ا'ولى من تطوير مفهوم الع,ج

التكلفة ا$نخفضة بقدر ا(مكان وتطوير خدمات أكثر تخصصـاً حسبما تسمح ا$وارد بذلك.

)60-54 مفهوم تدريجي: (تطوير دعم ا(ق,ع عن التدخ%

ية % داخل ا+تفاـق )طراف ا$ختلـف سبة ـل اية بالـن فة للـغ صادية ا$ختـل وقائع ا+قـت سم باـل ر. هذا الـق  يُـقِ

 ا(طـارية $كافـحة التـبغ وكذا حقيـقة أنـهم سيختلفون بـشكل كبير في الـدرجة التي نـفذوا بـها

لى الع,ج ساعد في صنع الطـلب ـع بغ ا'خرى التي ـت حة الـت ا'طراف الذين لم.إجراءات مكاـف   ـف

واد ا'خرى ل,تفاـقـية ا(ـطـارية $كاـفـحة الـتـبغ التاـبـعة $نـظـمة اـلـصحة العاـ$ـية  ينـفذوا بالـكـامل ا$

 للترويج ل*ق,ع عن التدخ% وزيادة الطلب على ا(ق,ع عن التدخ% بما في ذلك على سبيل ا$ثال

)، عليهم القيام بذلك.13( و)12) (11( و)8( و)6+ الحصر ا$واد (

 يوصى ا'طراف أيضـاً باستخدام البنية التحتية ا$وجودة في ك,ً من الرعاية الصحية وغيرها من

.ا(عدادات لتحديد مدى استه,ك التبغ وتوفير ا$شــورة ا$وجزة

ناخ ية أـساسية وصنع ـم ية تحـت بار، ـيوصى ا'طراف بـتأسيس بـن ية با+عـت ند أخذ اـلظروف ا$حـل  وـع

حاو+ت ا(ق,ع جاح ـم ية ـن زيد من احتماـل تدخ,ت التي ـت يذ اـل حاو+ت ا(ق,ع وتنـف شجع عـلى ـم  .ـي

وجزة وخـطوط برهن التي تـشمل ا$ـشــورة ا$ تدخ,ت ذات الع,ج ا$  تـشتمل هذه الـتدابير عـلى اـل

زيد من وصول إلى اـ$ فة واـل ضة التكـل دوية منخـف وصول إلى ا' تدخ% واـل *ق,ع عن اـل ساعدة ـل  اـ$

الدعم ا$ختص ا$كثف حسبما تسمح ا$وارد بذلك.

)67-61(الرقابة والتقييم 

 يعترف هذا القسم بأن الرقابة والتقييم هما شيئان هامان لضمان توظيف أفضل الوسائل لتقديم

.ع,ج فعال إلى مستهلكي التبغ وذلك باستخدام أنظمة جمع ا$علومات محليـاً ودوليـاً

)72-68(التعاون الدولي 

ية)22( و)21( و)20(يعترف هذا الـقسم بأن التعاون الدولي ووفق أحكام ا$واد    الـخاصة با+تفاـق

.وتعزيزها ا(طارية $كافحة التبغ هو وسيلة لدعم تنفيذ أكثر ا(جراءات فعالية ل*ق,ع عن التدخ%


