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 من جدول األعمال المؤقت 1-7تتعلق هذه الوثيقة بالبند 

 
ي اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ

 
 الدورة الثامنة لمؤتمر األطراف المشاركة ف

ة من  ي الفتر
 
ين  6إىل  1ف  بمدينة جنيف، سويشا 2018األول/ أكتوبر تشر

 
 

اتيجية عال ةاستر  تنفيذ االتفاقية اإلطارية مية لترسي    ع وتتر
 

 

 التوصيات الرئيسية
 

ي الدورة الثامنة لمؤتمرهم  •
 
ي لألطراف ف

اتيجية العالميةإينبغ  ة قرار االستر ي  لتشي    ع وتتر
 
حة ف مكافحة التبغ المقتر

 .FCTC/COP/8/11من الوثيقة  1الملحق 
ي التمكير  من  •

 
ي يمكنها أن تساعد ف

اتيجية هي خطة لمؤتمر األطراف ككل، والتر تنفيذ االتفاقية اإلطارية االستر
 أهداف التنمية المستدامة بعدة سبل، من بينها: أ من -3تحقيق الهدف عىل نحو أفضل وإحراز التقدم نحو 

ي مؤتمر األطراف واألعمال المنعقدة بير  جلسات المؤتمر  •
عىل القضايا استمرار تركتر  المناقشات ف 

ي اتفق عليها األطراف. 
 ذات األولولية التر

ي مجال مكافحة التبغ وجعله أكتر سالسة وبساطة.  •
 التعاون الدوىلي ف 

 تحسير 
 زيادة إبراز االتفاقية اإلطارية دولًيا.  •
ي جمع المال  •

. المساعدة ف   عىل المستويير  المحىلي والعالمي
تيبات إعداد التقارير تحالف االتفاقية اإلطارية توصيات دعم ي • ي بتر

اء المعت  يقودها لوضع آلية فريق الختر
 
 
 م  النظراء لتحسير  تنفيذ االتفاقية ولتيستر تخصيص الدعم المركز المقدم لألطراف، فإذا اعت

 
ت د

ي ألمانة المؤت
اتيجية، ينبغ  ي الشر مر االستر

ي الستعراض  و  ف  و  تجريتر ي مشر
آلية مراجعة التنفيذ العمل للبدء ف 

 عىل النحو الذي أوىص به الفريق العامل. 
اتيجي • ي كيفية ترجمة االستر

ي دورته الثامنة أن ينظر ف 
ا لمؤتمر األطراف ف 

ً
ي أيض

بما  ة إىل إجراءات فعليةينبغ 
اتيجية. يشمل نو  دعم المتابعة الذي سيجري تقديمه لألطراف   لتنفيذ االستر

انية كل من تكييف  بصفة خاصة، سيكون من الالزم  • ةعن خطة العمل والمتر   2021-2020المالية العامير   فتر
اتيجية العالمية ي االستر

 
اتيجية،  بحيث تعكسان األولويات المبينة ف والتوصيات حال اعتماد تلك االستر

انية  ي خطة العمل والمتر 
ي أوىص بها تحالف االتفاقية اإلطارية ف 

ي ملخص منفصل المحددة التر
مبينة ف 

 للسياسات. 
 

 
عد األمر مهًما

ُ
 لماذا ي

  
قد األول منذ دخولها حتر  و وباء التبغ، توفر االتفاقية اإلطارية ومبادئها التوجيهية إطاًرا التخاذ إجراء عالمي لمواجهة  عىل مدار الع 

ي البلدان حول العالماالتفاقية اإلطارية  أدتالتنفيذ 
مما كان له أبلغ األثر عىل خفض ، 1لزيادة استيعاب سياسات مكافحة التبغ ف 

 .2انتشار التدخير  
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ا ألحدث تقرير للتقدم ف لنؤديه؛ من العمل قدر كبتر  أمامنا إال أنه ال يزال 
ً
% من 60أكتر من  أبلغ المحرز عالمًيا لالتفاقية اإلطاريةوفق

ي تنفيذ االتفاقية اإلطارية، كما أنه ال تزال األطراف 
 
ةبوجود ثغرات معينة ف أفضل  تخضع لحمايةمن سكان العالم ال  مجموعات كبتر

ي نصت عليها االتفاقية اإلطارية تدابتر مكافحة التبغممارسات 
 .3التر

 
امات معاهدتهم إىل إجراءات  ال تزالبق، ما س باإلضافة إىل ي ترجمة التر 

 
ي اإلبالغ عن مواجهتها لعوائق هائلة ف

 
الحكومات مستمرة ف

ي يشيع مقابلتها عند تنفيذ االتفاقية اإلطاريةفعلية، 
اك  من تدخالت وتتضمن التحديات التر ي إشر

 
كات صناعة التبغ وصعوبات ف شر

ي تطوير 
 
، وكذلك االفتقار لوجود تمويل مستدام لنشاطات السياسات وعملية التنفيذ  قطاعات أخرى بخالف قطا  الصحة ف

 .4مكافحة التبغ
 

ي 
انيات القومية ال يف  ي العديد من المتر 

 
تشتر البيانات المستقاة من منظمة الصحة العالمية إىل أن مقدار التمويل المخصص ف

ية 7و6الحكومات، وبينما قدمت العديد من 5بمستويات اإلنفاق الموىص بها ة  9و8والمؤسسات الختر استثمارات خالل األعوام األختر
ي مجال مكافحة التبغ الدولية، إال أن تلك اإلسهامات ال تمثل سوى 

 
مقدار ضئيل من مستوى الموارد التقديري مستدامة ف

ي البلدان منخفضة ومتوسطة الدخلالمطلوب لتصعيد 
 
فاعتماد برامج مكافحة التبغ  ؛10مكافحة التبغ إىل المستويات الموىص بها ف

ي تكون  بها ةخاص تلتوليد تمويال  اتخاذ إجراءاتالبد للحكومات من لذلك  ؛عىل المدى الطويل ا مستدامً  ليس عىل التمويل الختر
ي من البلدان مرتفعة الدخل أولوية ، ا يمكن التنبؤ بهو  ةثابت

عد العون الماىلي والفت 
 .المتوسطعىل المدى القصتر إىل المدى وي 

 
ء  نتيجة واستمرار تلك العوائق هو أن العالم ال يستر عىل المسار المطلوب للوفاء بالهدف الذي  غتر المتساويهذا التقدم البطي

ي انتشار تعاطي التبغ بحلول عام 30جرى االتفاق عليه عالمًيا وصادق عليه مؤتمر األطراف لتحقيق 
 
ي ف ، 202511% انخفاض نستر

ي بعض أنحاء من العالم بل أنه من المتوقع
 
 .12أن يزيد تعاطي التبغ ف

  
عاتق أنظمتها الصحية  سيثقلتبغ متنامي ستواجه العديد من البلدان وباء عاجل لتغيتر التوجهات الحالية اتخاذ إجراء يجر مالم 

 بعبء هائل.  واقتصاداتها
 

ي األطراف للدعم 
الذي يحتاجونه لتحويل االتفاقية اإلطارية إىل يحتاج مؤتمر األطراف لخطة للتصدي لهذا، خطة تضمن تلفر

 إجراءات فعلية عىل أرض الواقع. 
 

  التمينر  م  تنفيذ االتفاقية اإلطارية ع ى ححو ففل اال طار اإل 
 
اتيي   متوس  األل  وو طةة لمتتمر األطرا  سساعد ي  ستر

  
ي 
ي انعقدت ف 

ي الدورة السابعة لمؤتمر األطراف التر
/ نوفمتر ف  ي

ين الثان  لخطة عاجل  وجود احتياج، اتفق األطراف عىل 2016تشر
اتيجيً  ا تقدم توجيًه  ة تصبح تضمن أنو لعمل مؤتمر األطراف  ا استر ي مجال مكافحة التبغ  وتتر

 بكثتر عىل أكتر شعة العالمية التقدم ف 
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ي لمدار األعوام السبعة 
يتألف من األطراف وأمانة المؤتمر ومنظمة الصحة -فريق عامل التالية، وقد جرى االتفاق عىل أنه ينبغ 

هم من المراقبير    ا إطارً أن يطور  -التابعير  لمؤتمر األطراف ذوي الصلة الحكوميير  الدوليير  وغتر الحكوميير  العالمية وغتر
اتيجيً   من أجل االتفاقية.  متوس  األل  ا استر

 
ي الملحق 

 
رضت نتيجة عمل الفريق ف

 
اتيجية عالمية ل FCTC/COP/8/11من الوثيقة  1ع ي صيغة استر

 
ة مكافحة التبغف ، تشي    ع وتتر

ي الدورة الثامنة لمؤتمرهمو 
 
اتيجية، األطراف مدعوون ف الف االتفاقية اإلطارية يدعم وذه كما فن تح للتصديق عىل هذه االستر

اتيجية ع ى النحو الذي قدمه الفريق العام التوصيات ويحث متتمر األطرا     دورته الثامنة ع ى اعتماد االستر
 
  الملحق  ي

 
ي

 .FCTC/COP/8/11م  الوثيقة  1
 

اتيجية ست  عود بالفائدة ع ى األطرا  وع ى متتمر األطرا االستر
  

 ، ي
قد الماىص  اتيجية  رأن تطو باضطراد  شا عىل مدار الع  ا استر

ً
وتنفذها، وبناًء عىل دراسة عن كيف المعاهدات الدولية خطط

ي  بأنه حال اعتماد  ، تشتر أدلة قوية13تطورت تلك الخطط وكيف استخدمتها المعاهدات األخرى
 
اتيجية العالمية المقدمة ف االستر

ي تحسير  تنفيذ االتفاقية اإلطارية  FCTC/COP/8/11من  1الملحق 
 
االتفاقية طراف لتنفيذ وتساند الدعم المتاح لأل ستساعد ف

 ، ويمكن أن يحدث هذا بعدة طرق: اإلطارية
 

ي  .1
 
اتيجية أن تساعد ف جهود أمانة المؤتمر والحكومات القومية والمراقبير  الحكوميير  الدوليير  وغتر  تنظيميمكن لالستر

ي الحكوميير  
 
ي  إدارةالتابعير  لمؤتمر األطراف وف

 
كة من األهداف  ؛مناغمتهاتلك الجهود وف لتحقيق مجموعة مشتر

 بغرض تعظيم الفاعلية. 
 

ي هذا األمر، زيادة إبراز المعاودة بناء التعاون و  من شأنكذلك  .2
هدف وهو بير  أصحاب المصالح الخارجيير  أن يساعد ف 

حة لالتفاقية اإلطارية، عواضح  اتيجية المقتر  األمم المتحدة لمزيد من وكاالت يدعو ا 1-2ىل سبيل المثال: الهدف لالستر
ي خططها وبرامجها. 

ها  من المنظمات الحكومية الدولية ذات الصلة أن تشمل تنفيذ االتفاقية اإلطارية ف   وغتر
 

اتيجية مثل هذه يمكنها أن تساعد كل من ا .3 ي كذلك تشتر الدالئل إىل أن الوثائق االستر
لمع ألطراف وأمانة المؤتمر  ف 

ي ، مما  يمكن أن يساعد لديدة تمويالت
اتيجية ف  التصدي لتحٍد حرج يواجه مكافحة التبغ العالمية، وتشمل االستر

ا  
ً
حة لالتفاقية اإلطارية هدف  المقتر

ً
حث أمانة ، حيث أنه ي(12 الصفحةيتصل ب "التمويل المستدام" )جاهز للتنفيذ كامًل

ي ذلك من خال "فنية ومالية إضافيةالمؤتمر عىل "حشد موارد 
 لجمع التمويالت إذا أمكن. ل وضع خطط مكرسة بما ف 

 
ي حد ذاتها أن تسا

اتيجية ف  ي حشد تمويالت جديدة إضافية؛ عن طريق يمكن للخطة االستر
عرض القضية بصورة عد ف 

عير  المحتملير   يةمثل وكاالت التنمية و -أفضل عىل المتتر سبب االحتياج للتمويل وكيف أنه  بتوضيح -المؤسسات الختر
. إحداث تغيتر حقيسيساعد عىل  ي

 فر
 

تساعد عىل جعل ما تحاول االتفاقية اإلطارية كما أنها  ،مخرجاتموجهة نحو  تحقيق أحد األسباب هو أن الخطة 
ي صيغة بنود تحقيقه 

عير  المحتملير  ف  ي يتسبب فيها،  : واضحةجلًيا للمتتر
ار العديدة التر ي تعاطي التبغ واألض 

خفض ف 
اتيجية  كتر  عىل عدد بسيط كذلك فإن االستر

ي بها يحقق مؤتمر األطراف هذا: بالتر
من تضع خطة واضحة للسبل التر

ا قد ذات األولوية التدخالت عالية األثر 
ً
تقدير مستوى الموارد الذي قد يكون مطلوًبا لتحقيق  يساعد تلك الجهود ، أيض

اتيجية، األهداف والغايات  ي االستر
حف   

قتر  ي ليكون  تطوير هذا الرقم  وي  اتيجر اتيجية.  1-3كمؤشر للهدف االستر  من االستر
 

عير  بأن تري  هم كيف أن التمويل قد ساعد  ي توصيل النتائج للمتتر
اتيجية أن تساعد ف  األكتر من ذلك هو أنه يمكن لالستر

ي إحراز تقدم
اتيجية لالتفاقية اإلطارية؛ فف  ي حالة وجود خطة استر

عون من رؤية كم أن  ف   ، يساعد تمويلهم يتمكن المتتر
  

                                                 
13

ي   
ن  ي ماكينتر

يدج. ، 2015نر يدج، مطابع جامعة كامتر اتيجية، كامتر
 إدارة المعاهدات االستر
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ي الخطة، وكذلك الهدف  وذلك
 
ات المدرجة ف ي تطرأ عىل المؤشر

ات التر ي خفض انتشار تعاطي من خالل التغتر
 
العام ف

  .2025% بحلول عام 30التبغ بنسبة 
 
اتيجية أن تساعد األطراف عىل جمع تمويالت جديدة، فاألمر هو نفسه تقريًبا، يمكن أما  من ناحية كيف يمكن لالستر

اتيجية العالمية  ي مجال مكافحة التبغ ) لإلبالغلألطراف استخدام االستر
 
اتيجياتهم وخططهم القومية ف كذلك بتطور استر

اتيجية أمانة المؤتمر  أن  تقدم  ا ف لألطراتدعو االستر
ً
ف ا مستهد 

ً
ي ، مما قد يساعد (14هذا الغرضمن أجل عون

ي جت 
 
ف

انية. قومية  إجراءاتالموارد الالزمة من خالل   لوضع المتر 
 

ي  .4
 
اتيجية أن تساعد أمانة المؤتمر ف ا لالستر

ً
؛ حيث أن الفريق العامل قد جعل األمر إدارة التمويالت المولودةيمكن أيض

اتيجية ، أنه  جلًيا  ي لالستر
م  ها بمجرد اعتمادينبغ 

 
ستخد

 
ا كأساس التخاذ خيارات بشأن كيفية تخصيص أن ت

ً
أيض

 التمويالت الموجودة. 
 

انياتها وخطط العمل لديها بما يتفق مع أن تطور  ( بأمانة المؤتمر 12)الصفحة  3-1يهيب الهدف المحدد رقم  متر 
انية  اتيجية، وأن تجري إجراءات وضع المتر  ي هذا أن االستر

ا لذلك، يعت 
ً
ي المستندة للنتائج وفق

المساهمات المقدرة التر
ي خفض انتشار تعاطي التبغيقدمها األطراف لالتفاقية اإلطارية قد 

 
%، 30عالمًيا  بنسبة  يمتد أثرها نحو تحقيق الهدف ف

 علية التكاليف داخل أمانة المؤتمر. افوقد ينتج عنها 
 

اتيجيةبمجرد اعتماد كذلك فإنه  .5   تقييم النتائج ومرالعة فاعلية المتتمر االستر
 
ي  ستساعد ي

 
ي ف

 
سير  تحاستمراره ف

 لتنفيذ بمرور الوقت، ا
 
اتيجية، ستسمح درجت وقد أ ات لكل من األهداف االستر ات مؤشر لمؤتمر األطراف تلك المؤشر

اتيجية عىل أسس راسخة  ي تنفيذ االستر
 همته بمرور الوقت. رؤيته وم وبتحقيقبقياس التقدم المحرز  ف 

 
الذي يصدر مرتير  كل ات وإصدار تقرير التقدم المحرز عالمًيا أن جمع البيانات المطلوبة للمؤشر يشتر  الفريق العامل 

ي تنفيذ 15عام )الفقرة 
( سيكون مسؤولية أمانة المؤتمر، مما سيوفر لمؤتمر األطراف تحديثات بشأن التقدم المحرز ف 

اتيجية.   االستر
 

انية وخطة العمل مالحظات بالرغم من أن  ي المتر 
 هتقول بأن (FCTC/COP/8/16من  7)الصفحة  1-2رقم  البند ف 

ي المتوسط اال  اإلطار  يجب أن تكون هناك هيئة ترصد تنفيذ " اتيجر ؤتمر  يجب أن يكون واضًحا لمإال أنه  ،"جلاأل ستر
ي الحقيقة مهمة أمانة المؤتمر  ومؤتمر األطراف 

اتيجية ، فاألطراف ككلأنها ف  من المعلومات لكل ناحية ستوفر االستر
ي نواحي أعمال مؤتمر األطراف وأمان

 إقصاؤها لتكون تابعة لهيئة منفصلة. ة المؤتمر، وال ينبغ 
 

ي تقرير الفريق العامل
 من هذا، كما أشتر ف 

ا ، أاألكتر
ً
اتيجية أيض تهدف لتوجيه مناقشات مؤتمر األطراف وإلبقاء ن االستر

كتر  عىل تحسير  تنفيذ المعاهدة )الفقرة األطراف 
ي التر

 7مستمرين ف 
 
اتيجية يمكن للمرء أن يتخيل  (، فإذا اعت ت االستر

 
د م 

ي للتقدم المحرز قد يبدأ أسبو  مؤتمر األطراف بمراجعة فكيف قد تتغتر جلسات مؤتمر األطراف، 
 
كل هدف تحقيق   ف

اتيجية، م ي جمعتها أمدعوًما بن األهداف االستر
عقد ل انة المؤتمر وقدمتها، بعدها ربما ينتقل المؤتمر مالبيانات التر

ة  ي يحتاجه األطراف لتشي    ع وتتر
مناقشة عن أي إجراءات إضافية مطلوبة لتحقيق المزيد من التقدم، وأي دعم إضاف 

 التقدم. 
  
 

  توفتر حقةة تركتر  لقد ي اإلطارية استخدام آلية لمرالعة تنفيذ االتفاقية
 
  تحديد عوائق إحراز التقدم وي

 
عون تقديم ساعد ي

 المتابعة
 

اتيجية هو الهدف يدعو لوضع آلية لمراجعة تنفيذ االتفاقية اإلطاريةبحلول عام ، والذي 2-1-3 رقم أحد أهم وآخر نواحي االستر
ي الدورة السابعة لمؤتمر األطراف، 2020

ت تلك اآللية ألول مرة ف  ح 
ا ف، وقد اقتر 

ً
ي الدورة السابعة وفق

حة ف   لالختصاصات المقتر
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ي يرفعها األطرافسيتطلب استخدام تلك اآللية أن يراجع النظراء تقارير التنفيذ الن، 15لمؤتمر األطراف
كتر   صف سنوية التر

مع التر
ي قد يحتاجون فيها لتحسير  صياغة األطراف عىل  اركتها، مما يساعد عىل تحديد الممارسات الجيدة ومش

إدراك النقاط التر
    نقطة تركتر  لتقديم عون المتابعة.  ويقدم، سياسات مكافحة التبغ أو تنفيذها أو إنفاذها 

 
ت 

 
د م 

 
ا إذا اعت

ً
ي الستعراض آلية مراجعة التنفيذ وفق و  تجريتر ي العمل لبدء مشر

 
و  ف ي ألمانة المؤتمر الشر

اتيجية، ينبغ  االستر
ي فرصة مهمة لألطراف للتعرف عىل طريقة عمل تلك اآللية،  (13لتوصيات الفريق العامل )الفقرة  و  التجريتر ، سيقدم هذا المشر

وستجري يث يجعلونها تتناسب مع احتياجاتهم وأهدافهم عىل الوجه األمثل، بحك يتمكن األطراف من تهذيب التخصصات كذل
ي الدورة التاسعة لمؤتمر األطراف. القرار الخاص ب إعادة بحث

 
 وضع آلية أكتر ديمومة مع التخصصات المحدثة ف

 
  ل

  ينبغ 
 
وع التجريب   مرالعة مبدفية لتقاريروا ع  التنفيذ كجزء م  إلراء ألطرا  المهتمة بالمشاركة ي ز اهتمامها  المرسر أن تتر

ي الدور الثامنة لمؤتمر األطراف. 
 
ي تدور ف

 بذلك األمر أثناء المناقشات التر
  

اتيجية، يجب ع ى متتمر األطرا  فن  ت االستر
َ
ِمد

ُ
ورية  يبحثإذا اعت   يجب اتخاذوا تالًيا لتنفيذ عدد م  الخةوات الض 

البر
اتيجية  االستر

 
فات من أجل تنفيذ االتفاقية اإلطارية، 

 
اتيجية مجاالت لتخضع للتحسير  ولوضع أهداف ومستهد تلك خطوة حددت الخطة االستر

اتيجية إىل إجراءات فعلية، يتطلب ة لكنها لن تحسن األداء من تلقاء نفسها؛ لذلك فأوىل الزم الخطوة التالية هي ترجمة هذه االستر
ي النشاطات  تحديد أولوية اهذ

 
ي ستساعد فعلًيا ف

 الوضع الحاىلي والمستقبل المنشود، سد الفجوة  التر
خطة استخدام ونجد أن بير 

اتيجية ا من التعرف عىل أي عجز، استر
ّ
ي تدفع بعملية تحسير  األداء.  يمكن

 لكن البد من اتخاذ اإلجراءات التر
 

ي 
ي لهذا األمر أن يجري من خاللها، قد يرغب مؤتمر األطراف ف 

ي ينبغ 
ي تحقيق أن يبحث السبل التر

أي إجراءات قد تساهم أكتر ف 
ي انتشار تعاطي التبغ بنسبة 

؟ 30خفض ف  اتيجية عىل المستوى القومي ه لألطراف لتنفيذ االستر ي توفتر
%؟ أي نو  من الدعم ينبغ 

ي بعض ال
ي مناقشتها. تلك اعتبارات مهمة قد يود مؤتمر األطراف أن يمض 

 وقت ف 
 

اتيجية  ي خطة العمل  انعكاسالحاجة لضمان  هو أحد أهم االعتبارات فيما يخص تنفيذ االستر
اتيجية ف  ي االستر

األولويات المحددة ف 
ة من  انية للفتر ي الدورة الثامنة لمؤتمر األطراف  يخضعانسوف  اللذان 2021إىل  2020والمتر 

ي البند للنقاش ف 
من جدول  3-8ف 

كما أشار تكليف الدورة السابعة لمؤتمر و ، (FCTC/COP/8/INF.DOC./2و   FCTC/COP/8/16الموافق للوثيقتير  ) األعمال
انيات مؤتمر األطراف لفريق العاملاألطراف ل ويد متر   

اتيجية العالمية تهدف لتر ه بالمعلومات، ويتكرر هذا عملوخطط  فإن االستر
ي عدة نقاط عىل مستوى 

حة. االستهداف ف 
اتيجية المقتر   االستر

 
ي اتفق عليها   ألن يعيد األطرافقد تحتاج تلك الوثائق 

انية وخطة العمل لألولويات التر ي اللجنة ب لضمان دعم المتر 
العمل عليها ف 

اتيجية ي االستر
ي خطة العمل األطراف ف 

ي أن يحدث للنشاطات المدرجة ف 
ا عقد مناقشة بشأن ما ينبغ 

ً
، هذا األمر سيتطلب أيض

انية  اتيجية. والمتر  ي االستر
 
عط أولوية ف

 
ي لم ت

 التر
 

ي لألطراف 
ي أصدرها حاطة اإل لورقة   الرجو ينبغ 

حتير  التر انية المقتر ة العامير  لتحالف االتفاقية اإلطارية بشأن خطة العمل والمتر  فتر
 للتعرف عىل التوصيات المفصلة.  2021إىل  2020من المالية 
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تيبات إعداد التقارير المقدم تقرير    ي بتر
اء المعت  ي دورته السابعة )فريق الختر

 
 (، متاح من خالل: FCTC/COP/7/15لمؤتمر األطراف ف

http://www.who.int/fctc/cop/cop7/FCTC_COP_7_15_AR.pdf 
 

http://www.who.int/fctc/cop/cop7/FCTC_COP_7_15_AR.pdf

