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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

اتفاقیة منظمة الصحة العالمیة اإلطاریة بشأن مكافحة التبغمن  3-5تنفیذ المادة   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ً  لماذا یُعد األمر مھما

 
على  وتأخیرھا وإضعافھا حجب سیاسات مكافحة التبغتُعد المحاوالت المستمیتة والمنسقة التي تقوم بھا شركات التبغ ل

یحدد كل من حیث  ؛ةللحیاوالتي تُعد منقذة مستوى العالم ھي أكبر عائق إلحراز تقدم في تنفیذ تدابیر االتفاقیة اإلطاریة 
تدخل شركات التبغ بأنھ أكبر العوائق أمام تنفیذ االتفاقیة  "تقریر تقییم األثر"و "2016التقریر المرحلّي العالمّي لعام "

الدفع بجداول أعمالھا عبر تاریخ شركات التبغ الطویل في  1السكرتاریة َكلّفَت بھ ، كذلك وثّق تقریر جدید اإلطاریة
 ، بما فیھا ھیئات األمم المتحدة.حكومیة دولیةمنظمات إشراك 

 
والسؤال الذي سیحتاج مؤتمر توجد حاجة ماسة التخاذ إجراء مستدام وشامل للتصدي لتدخل شركات التبغ المستمر، 

ما الذي یمكن فعلھ لزیادة مساعدة األطراف في ترجمة إلتزامات تحدیداً، األطراف لتناولھ في دورتھ السابعة ھو "
فیما یتعلق بالتصدي لتدخالت شركات التبغ أو فیما یتعلق بضمان التنفیذ الفعّال  قیة اإلطاریة إلى إجراءات، سواءً االتفا

 ."لالتفاقیة ككل
 
 
 
  

                                                 
 1 http://bit.ly/29UXMvw -  سكرتاریة االتفاقیة.َكلّفَت بھ تقریر  – وتدخل شركات التبغ دولیاً" 3-5"المادة 

من جدول األعمال المؤقت 3-5 تتعلق ھذه الوثیقة بالبند  

 التوصیات الرئیسیة
 

وأنھم قد یحتاجون لدعم  3-5یدرك تحالف االتفاقیة اإلطاریة أن األطراف یواجھون عدداً من العوائق في تنفیذ المادة 
من الخبراء ومن مصادر أخرى للنجاح في تنفیذھا؛ لذلك یوصي تحالف االتفاقیة اإلطاریة باتخاذ اإلجراءات التالیة 

 األطراف على الموارد والدعم المطلوبین: لمؤتمر األطراف لضمان حصولفي الدورة السابعة 
 

-5لیعمل كمورد مركزّي یقدم دعماً مستمراً لألطراف لتنفیذ المادة  3-5یختص بالمادة إنشاء مركز معارف  •
 الحكومة ككل بین األطراف. عبر 3-5ولزیادة إبراز المادة  3

 كّي یتمكن من أداءینبغي على مؤتمر األطراف أن یدعم مركز المعارف من خالل تخصیص التمویل الالزم  •
 الوظائف. ھذه

مراقبة شركات ز المعارف مع ذلك المتعلق بمراكز ینبغي على السكرتاریة أن تساعد في تنسیق عمل مرك •
التي  االستنتاجات بشأنلمؤتمر األطراف في دورتھ الثامنة وأن ترفع التقاریر مراصد) ال( اإلقلیمیة التبغ

 توصلت إلیھا.
منعكسة جیداً في القرارات ذات الصلة  3-5مساعدات تنفیذ المادة  أن تأكد منالینبغي على مؤتمر األطراف  •

بما في ذلك تلك المتعلقة بمراجعة التنفیذ وتعبئة التي تصدر عن مؤتمر األطراف في دورتھ السابعة، 
  الموارد.

http://www.fctc.org/
http://bit.ly/29UXMvw


2 
 

 3-5ضمان تلقي األطراف للدعم فیما یتعلق بالمادة 
بمبدأ  3-5إلى وجود عدد كبیر من األدوات والموارد لدعم تنفیذ األطراف للمادة  أشار التقریر الذي َكلّفَت بھ السكرتاریة

القوالب التشریعیة والمواد الدعائیة ومجموعة أدوات السیاسات، لكن تعترف السكرتاریة في "الحكومة ككل"، شامالً ذلك 
)؛ مما یعیق 28قرة بنقص وعي األطراف وصعوبة حصولھم على تلك األدوات (الف FCTC/COP/7/7الوثیقة 

 استخدامھا بفعالیة.
 
والتي تركز  ،اتفاقیة منظمة الصحة العالمیة اإلطاریة بشأن مكافحة التبغعدد من مراكز المعارف التابعة لسكرتاریة  ئنشأُ 

من االتفاقیة، وعلى مساعدة األطراف في تنفیذ تلك المواد؛ لذلك فإن إنشاء مركز معارف على النواحي الفنیة لمواد معینة 
 FCTC/COP/7/7، كما تقترح الوثیقة 3-5سیساعد في تعزیز أدوات وموارد تنفیذ المادة  3-5فیما یخص المادة 

للوفاء باحتیاجات  وآلیة إحالة، 3-5 نماذج تنفیذ األطراف للمادة إمكانیة إنشاء موقع إلكتروني یتضمن قاعدة بیانات تضم
)، ویمكن جعل تطویر 3و 2، االقتراحین 16تقدیم المساعدة الفنیة لألطراف (الفقرة األطراف من الخبراء الذین یمكنھم 

جید الكما یمكن للسكرتاریة أن تضیف لما قامت بھ من عملھا مثل ذلك الموقع وظیفة ذات أولویة لدى مركز المعارف، 
تنسیقھم الفعّال لنشاطاتھم مع مركز المعارف، وتعزیزھم مراكز مراقبة شركات التبغ (المراصد) وأن تضمن  في إنشاء

 . بحسب الحاجةالفعّال ألدوات وموارد بعضھم البعض لدى األطراف كٌل في إقلیمھ، 
 

التي یتخذھا مؤتمر األطراف على نحو جید في القرارات  3-5وأخیراً، ینبغي على األطراف ضمان انعكاس تنفیذ المادة 
االتفاقیة اإلطاریة على نطاق  في دورتھ السابعة؛ لضمان حصول األطراف على األدوات والموارد التي یحتاجونھا لتنفیذ

السریع والفعّال  للتنفیذ أوسع، فعلى سبیل المثال سیحظى مؤتمر األطراف بفرصة إنشاء آلیة دائمة لمد األطراف بالدعم
طاریة من خالل آلیة مراجعة التنفیذ التي اقترحھا فریق الخبراء فیما یتعلق بترتیبات رفع التقاریر (الوثیقة لالتفاقیة اإل

FCTC/COP/7/15 كما سیتناول مؤتمر األطراف في دورتھ السابعة مسألة تعبئة الموارد (الوثیقة ،(
FCTC/COP/7/19(جھھا األطراف عند تنفیذ االتفاقیة ؛ حیث یُعد نقص الموارد أحد العوائق الرئیسیة التي یوا

 .في تلك القرارات 3-5لمؤتمر األطراف أن یضمن انعكاس تدابیر دعم تنفیذ المادة ینبغي  اریة؛ لذلكاإلط

  باتخاذھا في الدورة السابعة لمؤتمر األطرافى إجراءات یوص
-5دورتھ السابعة فیما یتعلق بتنفیذ المادة  یوصي تحالف االتفاقیة اإلطاریة باتخاذ مؤتمر األطراف لإلجراءات التالیة في

 قُطرّي:على المستوى ال 3
، حیث ینبغي على مركز المعارف تقدیم المساعدة الفنیة لألطراف في 3-5إنشاء مركز معارف مكرس للمادة  .1

یخص المساعدة المتوفرة لألطراف فیما األدوات والموارد وآلیات  یحشدعلى أساس دائم، وأن  3-5تنفیذ المادة 
لدى األطراف، وأخیراً ینبغي على األطراف ضمان إمداد مركز  3-5، وأن یزید من إبراز المادة 3-5المادة 

 المعارف بالموارد الكافیة بما في ذلك تمویل مخصص لھ.
 

ریة بتنسیق عمل مركز المعارف مع ذلك المتعلق بمراكز مراقبة شركات التبغ اإلقلیمیة تكلیف السكرتا .2
 قیام كل منھم بالترویج لموارد بعضھم البعض واإلحالة إلیھا على نحو فعّال.حیث تضمن (المراصد)، ب

 
وتدبیر مواردھا في القرارات ذات الصلة التي یتخذھا مؤتمر األطراف في  3-5تنفیذ المادة ضمان انعكاس  .3

؛ حیث ینبغي على FCTC/COP/7/15دورتھ السابعة، وخاصةً آلیة مراجعة التنفیذ المقترحة في الوثیقة 
، 3-5استعراضاً لمساعدات التنفیذ المتعلقة بالمادة في كل جلسة من جلسات مؤتمر األطراف السكرتاریة أن تُعد 

باإلضافة إلى تقییم الدعم الفنّي وطلبات اإلحالة لمنظمات أخرى ذات صلة،  على بما في ذلك التماسات الحصول
بنود مناسب من بند مطلوبة؛ حیث ینبغي إدراج ھذا االستعراض تحت التدبیر اإلضافّي للموارد والمساعدات ال

 جدول أعمال مؤتمر األطراف، مثل "مساعدات التنفیذ" و/أو "آلیات تقدیم المساعدات".


