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 الدورة السابعة لمؤتمر األطراف المشاركین في اتفاقیة منظمة الصحة العالمیة اإلطاریة بشأن مكافحة التبغ
نیودلھي، 2016نوفمبر عام  7-12  

 
  ملخص سیاسة تحالف االتفاقیة اإلطاریة

 تعزیز تضافر الجھود بین مؤتمر األطراف لالتفاقیة اإلطاریة 
 وجمعیة الصحة العالمیة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 معلومات أساسیة

 
للنظ�ر  ،2016في جمعیة الصحة العالمیة التاس�عة والس�تین ف�ي م�ایو ، منظمة الصحة العالمیةبعضاء األ الدولتمت دعوة 

بھ�ا لالتفاقی�ة اإلطاری�ة؛ والت�ي بموجض�افر الجھ�ود ب�ین جمعی�ة الص�حة العالمی�ة وم�ؤتمر األط�راف في أمر تأسیس آلی�ة لت
 الھیئة األخرى.وقرارات ومقررات في تقاریر  ،عقدھاكل جلسة تفي ، كال الھیئتینستنظر 

 
والذي یدعو االتفاقی�ة اإلطاری�ة للنظ�ر  WHA69(13)،1القرار  التاسعة والستین في دورتھا تبنت جمعیة الصحة العالمیة

ألطراف في ال�دورة الس�ابعة لم�ؤتمرھم مناقش�ة ال�دعوة الت�ي على ا الجھود؛ حیث ینبغيفي تأسیس مثل تلك اآللیة لتضافر 
 لتواصل المتبادل بین ھاتین الھیئتین.تأسیس ھذا المنتدى ل جمعیة الصحة العالمیة، والنظر في تبنتھا

 
 ینبغي على الدورة السابعة لمؤتمر األطراف اتخاذھا التي جراءاتاإل
 

للدورة السابعة من م�ؤتمر المقدم  سكرتاریةلااآللیة؛ فكما ھو موضح في تقریر  تلكاقیة اإلطاریة تأسیس یدعم تحالف االتف
وضع بند دائم على جدول أعمال جمعیة الصحة العالمیة یركز على نت�ائج م�ؤتمر فإن  ،(FCTC/COP/7/32)األطراف 
ف��ي ص��فوف وللتوكی��د عل��ى أھمی��ة تنفی��ذ االتفاقی��ة اإلطاری��ة  المعاھ��دةش��ھرة فرص��ة عظیم��ة لزی��ادة  س��وف یت��یحاألط��راف 

 الموفدین لجمعیة الصحة العالمیة، مثل وزراء الصحة. المبعوثین السیاسیین رفیعي المستوى
 
 
 
 
  

                                                 
1  en.pdf-http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA69/A69_DIV3    

 من جدول األعمال المؤقت 11-7د تعلق ھذه الوثیقة بالبنت

 التوصیات الرئیسیة
ینبغي على الدورة السابعة لمؤتمر األطراف أن تقبل دعوة جمعیة الصحة العالمیة لتأسیس  •

 الصحة العالمیة وبین مؤتمر األطراف لالتفاقیة اإلطاریة.آلیة لتضافر الجھود بین جمعیة 
شریحة سیاسیة نظر في أمر تأسیس تینبغي أیضاً على الدورة السابعة لمؤتمر األطراف أن  •

 شھرةتیسیراً لزیادة رفیعة المستوى كجزء من الجلسات المستقبلیة لمؤتمر األطراف 
 اإلرادة السیاسیة لتنفیذ االتفاقیة اإلطاریة. لتعبئة وتمھیداً  المعاھدة

http://www.fctc.org/
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA69/A69_DIV3-en.pdf
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، م�ن ش�أن ھ�ذا تعقد مناقشات عن قرارات ومقررات جمعیة الصحة العالمیةوبالمثل، حین نجعل جلسات مؤتمر األطراف 
وفیم�ا یخ�ص  ألطراف االتفاقیة اإلطاریة فرصة سماع التحدیثات فیما یخص التقدم نح�و أھ�داف التنمی�ة المس�تدامةأن یقدم 

الم�ؤتمر المق�دم لجمعی�ة الص�حة العالمی�ة التاس�عة  س�كرتاریة جھود مواجھة األمراض غیر الساریة. وكما ظھر ف�ي تقری�ر
"تعظ�یم  ب�ـاالتفاقی�ة اإلطاری�ة منظم�ة الص�حة العالمی�ة وألط�راف لل�دول األعض�اء بوالستین، فإن مثل تلك اآللیة قد تسمح 

الم��نعكس ف��ي الص��حة  الحكوم��ات المتزای��دلطل��ب  االس��تجابةالتع��اون وتنس��یق نش��اطاتھم بش��كل أفض��ل، إل��ى جان��ب تعزی��ز 
 2.الدولیة وفي جدول أعمال التنمیة"

 
 إجراءات إضافیة لزیادة إبراز االتفاقیة اإلطاریة

 
تأسیس آلیة لتضافر الجھود للسماح بتبادل المعلومات وبالتواصل ب�ین جمعی�ة الص�حة العالمی�ة وب�ین م�ؤتمر باإلضافة إلى 

إقام�ة ش�ریحة سیاس�یة رفیع�ة  أم�ر نظ�ر ف�ية الس�ابعة لم�ؤتمر األط�راف أن تینبغي على ال�دور، أطراف االتفاقیة اإلطاریة
الس�ابقة م�ن ھ�ذا  الفعالی�ات؛ فعلى س�بیل المث�ال نج�د أن اإلطاریةمؤتمر أطراف االتفاقیة المستوى في الجلسات المستقبلیة ل

لصانعي السیاس�ات رفیع�ي المس�توى، مث�ل جامعة و ةمفتوح یاتنتدمكانت على شكل خرى أالتي أقامتھا مؤتمرات و النوع
القضایا المھمة، كذلك أقامت الم�ؤتمرات  عنزارات التخصصیة ورؤساء الدول، إللقاء بیانات وووزراء الوزراء الصحة 

 3.المعاھدةللتحدیات المستجدة في تنفیذ  استجابةً الخبرات  لتبادلمناقشات المائدة المستدیرة للسلطات السیاسیة  األخرى
 

س�توى نج�د أن إدراج ش�ریحة رفیع�ة المتج�اه التنفی�ذ، في ا بینما یتحول تركیز مناقشات مؤتمر األطراف لالتفاقیة اإلطاریة
ر صانعي السیاسات، مما ق�د یض�من ب�دوره سیشجع حضور كبا لألطراف مؤتمرات المستقبلیةلكأحد بنود جدول األعمال ل

نق�ص اإلرادة السیاس�یة یش�كل عائق�اً أم�ام التنفی�ذ  أنوق�د أش�ار األط�راف تستحقھ،  تلك القضایا على االھتمام الذيحصول 
لمؤتمر األط�راف ق�د یق�دم فرص�ة  أن حضور صانعو السیاسات رفیعو المستوى ؛ حیث4الكامل والفعّال لالتفاقیة اإلطاریة

 ا.عظیمة للتغلب على ھذ
 
 
 
 
 
 

                                                 
 تعزیز تضافر الجھود بین مؤتمر األطراف لالتفاقیة اإلطاریة ، A69/11وثیقة جمعیة الصحة العالمیة التاسعة والستین  2

 :اتفاقیة منظمة الصحة العالمیة اإلطاریة بشأن مكافحة التبغمن أجل  الصحة العالمیةوجمعیة 
 المؤتمرسكرتاریة تقریر أعدتھ 

 http://bit.ly/2eBp2RVو http://bit.ly/1OPbNtCو http://bit.ly/2dGXlJTعلى سبیل المثال: انظر  3
 FCTC/COP/7/18انظر الوثیقة  4
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