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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

:تدابیر مستدامة لتعزیز تنفیذ اتفاقیة منظمة الصحة العالمیة اإلطاریة بشأن مكافحة التبغ  
  تقریر أعّده الفریق العامل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ً  لماذا یُعد األمر مھما

 
الت�ي أبل�غ  تمثلت أغل�ب التح�دیاتحیث یواجھ العدید من األطراف تحدیات ال تحصى حین یبدأون تنفیذ االتفاقیة اإلطاریة، 

قط�اع أصحاب المصالح في مكافحة التبغ غیر المتصلین ب ونقص مشاركة نقص الموارد فيبھا األطراف مراراً وتكراراً  
 الصحة، باإلضافة إلى تدخالت شركات التبغ.

كیفی�ة بش�أن عامل لبحث تلك التحدیات ولتقدیم اقتراحات  أسس مؤتمر األطراف في دورتھ الخامسة منذ أربعة أعوام فریقٌ 
التي یقترحھا الفریق العام�ل (تق�اریر  27في دورتھ السابعة بمراجعة التوصیات الـ لتغلب علیھا، وسیقوم مؤتمر األطرافا

 وسنحتاج ألن نقرر أیھا یتطلب االستفاضة.) FCTC/COP/7/18رقم  الوثیقةمؤتمر األطراف في دورتھ السابعة، 

 توصیات الفریق العامل
 

جمیع التوصیات التي اقترحھا الفریق العامل مھمة، إال أن تحالف االتفاقیة اإلطاریة یجد أن التوصیة الواردة ف�ي تُعد بینما 
 مفتاح لتعزیز تنفیذ االتفاقیة اإلطاریة على المستویات العالمیة واإلقلیمیة والقُطریة.بمثابة بشأن تعبئة الموارد  41الفقرة 

 
  

 من جدول األعمال المؤقت 4-6تتعلق ھذه الوثیقة بالبند 

 التوصیات الرئیسیة
 

یتبناھا یتعلق عدد من التوصیات التي اقترحھا الفریق العامل بتعبئة الموارد، وینبغي أن  •
 مؤتمر األطراف في دورتھ السابعة.

فیما یخص أن یورد مزیداً من التفاصیل ینبغي على مؤتمر األطراف في دورتھ السابعة  •
 بعض تلك التوصیات وأن یتخذ اإلجراءات التالیة:

بصفة ، احتیاجات التنفیذ ذات األولویةمتطلبات األطراف من وإقرار استعراض  -
 منتظمة.

تمویل االتفاقیة اإلطاریة كي یدرك  حولمطالبة السكرتاریة بتنظیم حوار  -
 .متطلبات األطراف من احتیاجات التنفیذ المتبرعون

إدراج األعمال التي تمت في دراسات االستثمار من أجل تنفیذ االتفاقیة اإلطاریة  -
ت مجموعة أدوا، وكذلك التي تمت فیما یخص على المستویین العالمي والقُطري

 ، في خطة عمل االتفاقیة اإلطاریة ومیزانیتھا بشكل مناسب.2-5المادة 
لتنفیذ لمؤتمر المطلوبة لمساعدات للاالضطالع بالعمل بحیث یتم تقدیم خطة عمل ینبغي  •

الخطة إجراءات لتحقیق الھدف تلك ، وینبغي أن تتضمن األطراف في دورتھ الثامنة لبحثھا
 .2025بالمائة بحلول عام  30في تخفیض انتشار استخدام التبغ بنسبة  العالميّ 
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وبرن�امج األم�م المتح�دة اإلنم�ائي، باإلض�افة بأن تق�وم س�كرتاریة الم�ؤتمر واألط�راف  41یوصي الفریق العامل في الفقرة 
ولتتضمن مثل تل�ك االس�تراتیجیة بوضع استراتیجیة شاملة لتعبئة الموارد،  ،شركاء األمم المتحدة اآلخرین ذوي الصلةإلى 

ف�ي االعتب�ار ج�دول أعم�ال تل�ك االس�تراتیجیة ، وینبغ�ي أن تأخ�ذ االتفاقی�ةاریة مبادرات جمع األموال التي قامت بھا س�كرت
اتفاقی�ة منظم�ة الص�حة العالمی�ة اإلطاری�ة االس�تثمار م�ن أج�ل تنفی�ذ  قض�یةللتنمیة المستدامة، مع التركیز عل�ى  2030عام 

 بشأن مكافحة التبغ وزیادة إبراز االتفاقیة.

 الفریق العامل اقتراحات بشأن ثالثة عناصر من استراتیجیة تعبئة الموارد ھذه: تقدم بعض التوصیات المدرجة في تقریر

 إذك�اءأھمی�ة  71و 24و 23و 22تب�رز الفق�رات  :كل من وباء التبغ ووجود حلول للحد من�ھالوعي بشأن  إذكاء •
تتض�من كذلك كونھا أداة رئیسیة لمعالجتھ، لإعالء صورة االتفاقیة اإلطاریة أھمیة حجم وباء التبغ وشأن الوعي ب

كم المنافع الناشئة عن االستثمار ف�ي  عن وقائع ائفاإلجراءات المقترحة في تلك الفقرات اقتراحات لتطویر صح
وأنھ ینبغي على السكرتاریة وبرنامج األمم المتحدة اإلنم�ائي ومنظم�ة الص�حة العالمی�ة االس�تمرار مكافحة التبغ، 

س�تجد أن عل�ق بتنفی�ذ االتفاقی�ة اإلطاری�ة. قض�ایا االس�تثمار الخاص�ة بھ�م فیم�ا یتألط�راف ف�ي تط�ویر ل ھمفي دعم
م�ن األساس�ّي أن ی�نعكس ھ�ذا العم�ل بالكام�ل ف�ي نرى أن�ھ نحن و تلك التوصیات،یدعم ة تحالف االتفاقیة اإلطاری

 میزانیة االتفاقیة اإلطاریة وخطة عملھا.
 

ب�أن تس�تند الس�كرتاریة  30الفق�رة وص�ي ت احتیاجات التنفی�ذ وإبالغھ�ا للمتب�رعین: متطلبات األطراف من تحدید •
أم�ام دورات بص�فة منتظم�ة تق�دم ك�ّي للمعلومات التي ُجمعت من خالل تقاریر التنفیذ وبعث�ات تقی�یم االحتیاج�ات 

 ً طاری��ة ھ��ذه وی��دعم تح��الف االتفاقی��ة اإل، حتیاج��ات التنفی��ذامتطلب��ات األط��راف م��ن ل م��ؤتمر األط��راف عرض��ا
احتیاج��ات متطلب��ات األط��راف م��ن دورات م��ؤتمر األط��راف المس��تقبلیة  تس��تعرضالتوص��یة، كم��ا یوص��ي ب��أن 

 وأن تحدد األولویات المحوریة التي سیتم إبالغ المتبرعین بھا.التنفیذ 
 

 بش�أنالحاج�ة لالتف�اق عل�ى خط�ة عم�ل مفص�لة  31تب�رز الفق�رة  وضع خطة عمل لس�د الفج�وة فیم�ا یتعل�ق بالتنفی�ذ: •
الس�كرتاریة المزی�د م�ن تق�دم مساعدات التنفیذ كّي یتم بحثھا أثناء الدورة الثامنة لمؤتمر األطراف، یقترح التقریر ب�أن 

اعدات ھذه، ویدعم تحالف االتفاقیة اإلطاریة فكرة وضع خط�ة عم�ل بش�أن مس�التفاصیل عن كیفیة وضع خطة العمل 
للوف�اء بالھ�دف الع�المي للح�د م�ن انتش�ار اس�تخدام التب�غ  مقترح�ة مثل تلك الخطة إج�راءاتتضع التنفیذ، ویوصي بأن 

 .20251بالمائة بحلول عام  30بنسبة 

تنسیق من االتفاقیة اإلطاریة بآلیة  2-5أھمیة تنفیذ المادة  57تبرز الفقرة باإلضافة إلى التوصیات المتعلقة بتعبئة الموارد، 
، یقت�رح الفری�ق العام�ل أن تق�وم الس�كرتاریة وبرن�امج األم�م المتح�دة اإلنم�ائي ومنظم�ة الص�حة العالمی�ة متعددة القطاع�ات

وفعّال�ة، وینبغ�ي  آلی�ة تنس�یق متع�ددة القطاع�ات إلرس�اءبتطویر وإتاحة عدة مجموعات من األدوات بشأن المناحي العملی�ة 
التف�ویض، والتموی�ل، وس�بل العم�ل. ی�دعم تح�الف االتفاقی�ة اإلطاری�ة ھ�ذه التوص�یة لھذا أن یتضمن توجیھات بشأن تحدی�د 

 أن ینعكس ھذا العمل أیضاً بالكامل في میزانیة االتفاقیة اإلطاریة وخطة عملھا.ویقترح 

 تنسیقمنصة 

متطلب��ات یتعل��ق بفیم��ا نق��ص المعلوم��ات الواض��حة  م��ن یع��انونالمنظم��ات الدولی��ة والمتب��رعین أن لفری��ق العام��ل أوض��ح ا
)، كم��ا یش��یر التقری��ر أن��ھ ال تت��وافر مس��اعدات تنفی��ذ مناس��بة بس��بب نق��ص ھ��ذه 33احتیاج��ات التنفی��ذ (الفق��رة األط��راف م��ن 
ف��ي  اي یمكن�ك أن تج�د اختصاص�اتھوالت� تنس�یقمنص�ة إنش�اء ، لمعالج�ة ھ�ذا الموق�ف ،یقت�رح الفری�ق العام�لالمعلوم�ات، و

 .FCTC/COP/7/18رقم الوثیقة من تقریر مؤتمر األطراف في دورتھ السابعة،  1الملحق 

  

                                                 
رقم  الوثیقة وقرارات جمعیة الصحة العالمیة،، FCTC/COP6(16)رقم  الوثیقة قرارات مؤتمر األطراف في دورتھ السادسة، 1
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وفقاً للتقریر الرسمي الخاص بمؤتمر األطراف في دورتھ السابعة، ستساھم منصة التنسیق في تبادل المعلوم�ات ح�ول ك�ل 
)، وفي الوقت نفسھ ینبغي لمنصة التنس�یق أن 36متطلبات األطراف من احتیاجات التنفیذ (الفقرة والمساعدات المتاحة من 

 أن یتم تبادل المعلومات فقط عبر الوسائل اإللكترونیة.تكون افتراضیة؛ أي 

جھ��ود اس��تغالل التواص��ل االفتراض��ي، إال أنن��ا ن��رى أن مھمت��ّي تعبئ��ة الم��وارد بینم��ا ی��دعم تح��الف االتفاقی��ة اإلطاری��ة 
ا فقط عبر منص�ة تنس�یق افتراض�یة؛ لھ�ذا الس�بب یوص�ي تح�الف االتفاقی�ة متنسیقھومساعدات التنفیذ مھمتان للغایة كي یتم 

عل�ى النح�و المقت�رح ف�ي تقری�ر م�ؤتمر  إقام�ة ح�وار ح�ول التموی�ل، ب�دالً م�ن ذل�ك، اإلطاریة بأن�ھ ینبغ�ي عل�ى الس�كرتاریة
األط�راف بص�ورة أفض�ل، ؛ إلبالغ المتبرعین باحتیاجات FCTC/COP/7/26رقم الوثیقة األطراف في دورتھ السابعة، 

 لتنفیذ.اولجمع المعلومات فیما یخص فرص الحصول على مساعدات 

 حوار التمویل المقام لصالح االتفاقیة اإلطاریة

یقت�رح وفي ھذا الصدد  ،یتمثل حوار التمویل في اجتماع تستضیفھ السكرتاریة وتحضره البعثات الدائمة لألطراف المھتمة
ق�د یق�دم  بأن حوار التمویل ،والذي یدور حول جھود السكرتاریة في جمع األموال، مؤتمر األطرافالدورة السابعة لتقریر 
حتیاجات التمویلیة لالتفاقیة ومیزانیتھا، لكن یجد تحالف االتفاقیة اإلطاریة أن عقد مثل ھذا االجتماع االلنقل صورة فرصة 

أیض�اً لتوص�یل ون كافیاً؛ حیث یجب استغالل مثل تل�ك الفرص�ة توصیل احتیاجات میزانیة االتفاقیة من الموارد لن یكفقط ل
 متطلبات األطراف من احتیاجات تنفیذ االتفاقیة اإلطاریة بطریقة واضحة ومنھجیة.

 األط�راف لم�ؤتمر الس�ابعة الدورة عقب اإلطاریة االتفاقیة لصالح المقام التمویل لحوار التحضیریة األعمال في البدء یجب
خب�رة منظم�ة الص�حة العالمی�ة ف�ي ھ�ذا الن�وع  وتظھر ،2017 عام أوائل في الحوار ذلك إقامة في النجاح إلحراز ؛مباشرة

 بالت��دخالت المتعلق��ة االس��تثمار قض��ایا لبی��ان مكرس��ةیس��ھل فھمھ��ا تك��ون  بلغ��ة وث��ائقتط��ویر  یج��بم��ن االجتماع��ات أن��ھ 
 بمكافح�ة یتعل�ق فیم�ا المتع�ددة العالمی�ة االلتزام�ات إب�راز أھمی�ة م�دى العالمی�ة الص�حة منظم�ة وثائق تظھر كما ،2الصحیة

وأھمیة توضیح العوائد الت�ي یمك�ن أن ت�درھا االس�تثمارات اإلض�افیة ف�ي مج�ال تنفی�ذ  )المستدامة التنمیة أھداف مثل( التبغ
 االتفاقیة اإلطاریة.

یرغب األطراف المشاركین في الدورة السابعة لمؤتمر األطراف في تقدیم توجیھ�ات واض�حة للس�كرتاریة بش�أن العم�ل  قد
ھ�ذا الح�دث. ینبغ�ي أن یك�ون  ھ�اعن یس�فرالت�ي ینبغ�ي أن  النت�ائجباإلضافة إلى نوعیة  ،االجتماع ذلكلمثل  للتحضیرالالزم 

 نتیجة تمثلتاالستثمار من أجل مكافحة التبغ وتنفیذ االتفاقیة اإلطاریة، وقد االجتماع ھو إبالغ المتبرعین بقضیة  نتائجأحد 
 مؤتمر األطراف المستقبلیة. دوراتمشاركة ھیئات التنمیة الثنائیة ومتعددة األطراف في  زیادةلذلك االجتماع في  أخرى

                                                 
 لھذا الموقع المكرس لذلك:للمزید من المعلومات حول حوار منظمة الصحة العالمیة المتعلق بمسألة التمویل، انظر   2

dialogue/en/-accountability/funding/financing-http://www.who.int/about/finances 

http://www.who.int/about/finances-accountability/funding/financing-dialogue/en/
http://www.who.int/about/finances-accountability/funding/financing-dialogue/en/

