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القرار
)FCTC/COP7(27

مساهمة مؤتمر األطراف لتحقيق الهدف العالمي الخاص باألمراض غير السارية في
الحد من استخدام التبغ

مؤتمر الدول األطراف،
بالعودة إلى القرار رقم ) FCTC/COP6(16نحو مساهمة أكبر لمؤتمر األطراف لتحقيق الهدف العالمي الخاص باألمراض
غير السارية للحد من استخدام التبغ؛
استنادا إلى كثير من التجارب التنموية العالمية المتنوعة التي تعالج األهداف العالمية التطوعية لألمراض غير السارية وتنفيذ
اإلعالن السياسي لالجتماع عالي المستوى للجمعية العامة لألمم المتحدة حول الوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها؛
إذ ير ّحب بجدول أعمال  2030للتنمية المستدامة ،بما في ذلك هدف التنمية المستدامة ( 3ضمان حياة صحية وتعزيز رفاهية
الجميع في كافة األعمار) والتأكيد على أهدافها المحددة والمترابطة ،بما في ذلك الهدف  3.4والهدف .3أ
وإذ يساورنا القلق إزاء التقدم البطيء على المستوى الوطني في تحقيق هدف األمراض غير السارية للحد من استخدام التبغ؛
وإقراراً بهذه التطورات وااللتزامات ،وآخذين في االعتبار عمل مؤتمر األطراف باعتباره الهيئة اإلدارية العالمية المكلّفة
بمكافحة التبغ ضمن اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ؛
منتبهين إلى االجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة لألمم المتحدة المقرر عقده في  2018والذي يهدف إلى استعراض التقدم
المحرز بشأن تنفيذ اإلعالن السياسي لألمم المتحدة الخاص باألمراض غير السارية ،وحاجة البلدان إلى تحقيق وإظهار التقدم في هذا
المجال؛
نش ّدد على ضرورة المتابعة الحثيثة من قبل مؤتمر األطراف مع األطراف على تحقيق الهدف العالمي التطوعي وهو التخفيض
النسبي بمقدار  ٪30في معدل انتشار استخدام التبغ الحالي في شريحة الناس البالغين 15عاما فأكثر ،وهو ما يتماشى مع أهداف
وغايات االتفاقية اإلطارية لمنظمة الصحة العالمية.
بالرجوع إلى أن خطة العمل العالمية للوقاية ومكافحة األمراض غير السارية ( )2020 – 2013تقترح بأن تقوم الدول
األعضاء في منظمة الصحة العالمية بتطوير سياسة وخطة وطنية متعددة القطاعات بما يتناسب مع السياقات الوطنية ،آخذين مسالة
األوليات الوطنية والظروف المحلية بعين االعتبار؛
.1

يدعو األطراف:
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.2

()a

إلى تطوير خطط تنفيذية التفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ  WHO FCTCأو التأكيد على
تنفيذ اتفاقية  WHO FCTCضمن السياسات والخطط الوطنية المتعددة القطاعات بما يتناسب مع سياقات األطراف
الوطنية؛

()b

ندعو األطراف ،بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وأمانة االتفاقية ،بتقديم تقرير إلى مؤتمر األطراف ال ُمقبل حول
الجهود المبذولة لوضع أهداف وطنية للحد من استخدام التبغ تكون متماشية مع األهداف العالمية التطوعية لألمراض
غير السارية وتقديم تقرير حول التقدم المحرز في الحد من استخدام التبغ.

يطلب من أمانة االتفاقية:
()a

تعزيز آلية تنفيذ اتفاقية  WHO FCTCبوصفها استراتيجية ضرورية وفعالة لتحقيق هدف التنمية المستدامة 3.4؛

()b

متابعة الورقة الفنية ،التي وضعت باالشتراك مع منظمة الصحة العالمية ،حول مساهمة تنفيذ اتفاقية منظمة الصحة
العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ وتأثيرها على تحقيق انخفاض في المعدل الحالي النتشار استخدام التبغ ،وتقديم
تقرير للدورة الثامنة لمؤتمر األطراف حول التطورات في هذا الصدد؛

()c

االستفادة من الفرص كعضو في آلية التنسيق العالمية لمنظمة الصحة العالمية بشأن منع األمراض غير السارية
ومكافحتها وفي فرقة عمل األمم المتحدة المشتركة بين الوكاالت للعمل على منع األمراض غير السارية ومكافحتها،
لتحديد اإلجراءات المطلوبة من مؤتمر األطراف ومن أمانة االتفاقية من أجل تعزيز الجهود الرامية إلى تحقيق الهدف
العالمي الخاص باألمراض غير المعدية للحد من استخدام التبغ؛

()d

اإلبالغ عن الجلسة الثامنة لمؤتمر األطراف بشأن التقدم الذي تم إحرازه في العمل؛

()e

البحث عن المشاركة المحتملة مع المنظمات الحكومية الدولية اإلقليمية؛

()f

العمل مع برنامج األمم المتحدة التنموي ( )UNDPومنظمة الصحة العالمية وغيرها من الشركاء في مجموعة األمم
المتحدة للتنمية ( ) UNDGللحصول على الدعم الالزم لتنفيذ االتفاقية اإلطارية لمنظمة الصحة العالمية لمكافحة التبغ
من خالل الجهود التي تبذلها األطراف الوطنية المشاركة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة عبر توحيد آليات تنفيذ
اتفاقية المنظمة اإلطارية وفقًا لألوليات الوطنية وسعيًا لتطوير األطر العامة لقطاع المساعدة اإلنمائية في األمم
المتحدة.
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