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  القرارات
  

FCTC/COP1(1)             انتخاب أعضاء مكتب الدورة األولى لمؤتمر األطراف في اتفاقية منظمة الصحة
  العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ

  
انتخبت الدورة األولى لمؤتمر األطراف في اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بـشأن مكافحـة                 

  :عضاء مكتبها التالية أسماؤهمالتبغ، بعد مشاورات غير رسمية، أ
  

  )شيلي(مارتابيت . السفير ج   :الرئيس
  

  )جنوب أفريقيا(مافوبيلو . السيدة د:   نواب الرئيس
  )جمهورية إيران اإلسالمية(بايات مختاري . السيد ر

  )النمسا(السمان . الدكتور ك
  )تايلند(الدكتور هاتاي شيتانونده 

  )الصين(السفير شا زوكانغ 
  

  )٢٠٠٦فبراير /  شباط٦ العامة األولى، الجلسة(
  

 ٢١وبعد ذلك، قررت الدورة اختيار أحد نواب الرئيس الخمسة لالضطالع بأعباء المقرر وفقاً للمادة                 
  :من النظام الداخلي لمؤتمر األطراف في اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ كالتالي

  
  )النمسا(مان الس. الدكتور ك    :المقرر  

  
  )٢٠٠٦فبراير /  شباط١٥الجلسة العامة الرابعة، (

  
FCTC/COP1(2)  إنشاء اللجنتين الرئيسيتين  

  
أنشأت الدورة األولى لمؤتمر األطراف في اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ،   

وُأسـندت  . ، لجنتين تجتمعان في الوقت ذاته     بعد النظر في اقتراح األمانة المؤقتة حول أسلوب العمل وتوزيعه         
. القضايا اإلجرائية والمؤسسية" ب"القضايا المتعلقة بجوهر الموضوع في حين ُأسندت إلى اللجنة        " أ"إلى اللجنة   

أن تعمد كل لجنة من اللجنتين، بالنسبة إلى الدورة األولى لمؤتمر األطراف، إلى اختيار رئيس ونائبين     وتقـرر 
  .للرئيس

  
  )٢٠٠٦فبراير /  شباط٦لجلسة العامة األولى، ا(

  
  
  
  
  
  



  2 الدورة األولى لمؤتمر األطراف 

  

FCTC/COP1(3)  انتخاب أعضاء مكتبي اللجنتين الرئيسيتين  
  

  :انتخبت اللجنتان الرئيسيتان أعضاء مكتبيهما التالية أسماؤهم  
  

  )الهند(ريدي . س. الدكتور ك    الرئيس  :"أ"اللجنة 
  )أيرلندا(كوركوران . الدكتور إي  نائبا الرئيس    
  )باالو(أوتو . ت. الدكتور ك        

  
  )السنغال(سيك . السيد م    الرئيس  :"ب"اللجنة 

  )كندا(أولدهام . السيد ب  نائبا الرئيس    
  )األردن(الحسيني . السيد ح        

  
  )٢٠٠٦فبراير /  شباط٧، "ب"واللجنة " أ"الجلستان األوليان للجنة (

  
  

FCTC/COP1(4)  إقرار جدول األعمال  
  

ألولى لمؤتمر األطراف في اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ             الدورة ا  أقرت  
  .جدول األعمال المؤقت الذي أعدته األمانة المؤقتة

  
  )٢٠٠٦فبراير /  شباط٦الجلسة العامة األولى، (

  
  

FCTC/COP1(5)  دة النظام الداخلي بشكل مؤقتتطبيق مسو  
  

طراف في اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ           الدورة األولى لمؤتمر األ    قررت  
البت في شأن التطبيق المؤقت لمسودة النظام الداخلي التي طرحها الفريق العامل الحكومي الـدولي المفتـوح                 

  ١:العضوية والمعني باتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ على النحو التالي
  

  تطبيق مشاريع المواد التي ال تحتوي على أقواس بشكل مؤقت؛  
  

 المتعلقة بمصطلحات الـدورات أو االجتماعـات   ١٢-٢ و١١-٢ و ١٠-٢بالنسبة إلى مشاريع المواد       
 من النظام الـداخلي     ٧، التطبيق المؤقت لألحكام ذات الصلة الواردة في المادة          "السرية"و" المفتوحة"و" العلنية"

  فيذي لمنظمة الصحة العالمية التي استمدت منها العبارات المدرجة بين أقواس؛للمجلس التن
  

 بشأن محاضر االجتماعات، التطبيق المؤقت لألحكام ذات        ٦٤ إلى   ٦١بالنسبة إلى مشاريع المواد من        
عبـارات   من النظام الداخلي لجمعية الصحة العالمية التي استمدت منها ال          ٩٦ إلى   ٩٣الصلة الواردة في المواد     

  الواردة بين أقواس؛
  

                                                           
  .A/FCTC/COP/1/2انظر الوثيقة    ١



 القرارات  3

  

 بشأن بنود جدول األعمال المؤقت فيمـا يتعلـق بالـدورات            ٩ إلى   ٧بالنسبة إلى مشاريع المواد من        
   والتي ال ترد بين أقواس؛٩ إلى ٧العادية لمؤتمر األطراف، التطبيق المؤقت لألجزاء المتضمنة في المواد من 

  
شأن عقد دورات أو اجتماعات الهيئات الفرعية ومؤتمر         ب ٣١ و ٢-٢٧بالنسبة إلى مشروعي المادتين       

األطراف، التطبيق المؤقت للمواد والممارسات ذات الصلة الواردة في النظام الداخلي للمجلس التنفيذي لمنظمة              
  الصحة العالمية؛

عقد الجلسات العلنية لمؤتمر األطراف وجلسات اللجنتين كجلسات علنية بغـرض تـسهيل مـشاركة                 
  ين مشاركة كاملة ما لم يقرر المؤتمر غير ذلك ألسباب معينة؛المراقب

  
 بشأن جواز ممارسة رئيس هيئة فرعية ما حق التصويت، التطبيق           ٢-٢٨بالنسبة إلى مشروع المادة       

   من النظام الداخلي لجمعية الصحة مع إدخال ما يلزم من تعديالت عليها؛٣٨المؤقت للمادة 
  

 بشأن دعوة المراقبين وحـضورهم ومـشاركتهم، التطبيـق          ٣٠ و ٢٩ن  بالنسبة إلى مشروعي المادتي     
المؤقت للمواد والممارسات ذات الصلة بجمعية الصحة العالمية حول مشاركة الدول التـي ليـست أطرافـاً،                 

  والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية وسائر المراقبين؛
  

 عملية اتخاذ القرارات، اعتماد كل القرارات بتوافق اآلراء  بشأن طرائق٤٩بالنسبة إلى مشروع المادة   
  .٤٩ريثما يتم وضع اللمسات األخيرة على المادة 

  
  )٢٠٠٦فبراير /  شباط٧الجلسة العامة الثانية، (

  
  

FCTC/COP1(6)               مدة والية أعضاء مكتب مؤتمر األطراف في اتفاقية منظمة الـصحة العالميـة
  اإلطارية بشأن مكافحة التبغ

  
قررت الدورة األولى لمؤتمر األطراف في اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بـشأن مكافحـة                 

 من مسودة النظام الداخلي، أن يظل أعضاء المكتب الذين انتخبوا فـي الـدورة   ٢١التبغ، بعد النظر في المادة   
 مكافحة التبغ في مناصـبهم حتـى        األولى لمؤتمر األطراف في اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن         

  .انتهاء الدورة العادية الثانية لمؤتمر األطراف
  

  )٢٠٠٦فبراير /  شباط٧الجلسة العامة الثالثة، (
  
  

FCTC/COP1(7)  أوراق اعتماد األطراف  
  

اعترفت الدورة األولى لمؤتمر األطراف في اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بـشأن مكافحـة                 
أرمينيا؛ أسـتراليا؛ النمـسا؛ آذربيجـان؛ بـنغالديش؛          :الحية أوراق اعتماد ممثلي األطراف التالين     التبغ بص 

بربادوس؛ بلجيكا؛ بنن؛ بوتان؛ بوليفيا؛ بوتسوانا؛ البرازيل؛ بروني دار السالم؛ بلغاريا؛ كمبوديا؛ كندا؛ الرأس              
مهوريـة كوريـا الديمقراطيـة      ج؛ قبـرص؛    كوكاألخضر؛ جمهورية أفريقيا الوسطى؛ شيلي؛ الصين؛ جزر        

 إسـتونيا؛ الجماعـة األوروبيـة؛       ؛الشعبية؛ جمهورية الكونغو الديمقراطية الشعبية؛ الدانمرك؛ جيبوتي؛ مصر       
فيجي؛ فنلندا؛ فرنسا؛ ألمانيا؛ غانا؛ غواتيماال؛ هندوراس؛ هنغاريا؛ أيسلندا؛ الهند؛ جمهورية إيران اإلسـالمية؛              

األردن؛ كينيا؛ كيريباتي؛ التفيا؛ ليسوتو؛ ليتوانيا؛ لكـسمبرغ؛ مدغـشقر؛          ليابان؛  اجامايكا؛  إسرائيل؛  أيرلندا؛  
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واليات ميكرونيزيـا الموحـدة؛ منغوليـا؛        ماليزيا؛ مالطة؛ جزر مارشال؛ موريتانيا؛ موريشيوس؛ المكسيك؛      
كستان؛ باالو؛ بيـرو؛    ؛ عمان؛ با  النرويجميانمار؛ ناميبيا؛ ناورو؛ هولندا؛ نيوزيلندا؛ النيجر؛ نيجيريا؛ نيووي؛         

الفلبين؛ البرتغال؛ قطر؛ جمهورية كوريا؛ رواندا؛ سانت لوسيا؛ ساموا؛ المملكة العربية السعودية؛ الـسنغال؛               
سيشيل؛ سنغافورة؛ سلوفاكيا؛ سلوفينيا؛ جزر سليمان؛ جنوب أفريقيا؛ إسبانيا؛ سري النكا؛ السودان؛ الـسويد؛              

 المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية؛ أوروغواي؛ فـانواتو؛          توفالو؛ تركيا؛    تونغا؛ تايلند؛ توغو؛ 
  .فييت نام

  
وقد منح ممثلو األطراف التي ترد أسماؤها أدناه إمكانية المشاركة في الدورة بشكل مؤقت بتخويلهم ممارسـة                 

  :كل الحقوق في المؤتمر في انتظار ورود أوراق اعتمادهم الرسمية
  

هيرية العربية الليبية؛ ملديف؛ مالي؛ بنما؛ الجمهورية العربية الـسورية؛ اإلمـارات العربيـة              بيالروس؛ الجما 
  .المتحدة

  
  )٢٠٠٦فبراير /  شباط٧الجلستان العامتان الثالثة والخامسة، (

  
  

FCTC/COP1(8)               اعتماد النظام الداخلي لمؤتمر األطراف في اتفاقية منظمـة الـصحة العالميـة
  حة التبغاإلطارية بشأن مكاف

  
  .مؤتمر األطراف النظام الداخلي المبين في المرفقاعتمد   

  
  

  المرفق
  

  النظام الداخلي لمؤتمر األطراف
  

  االنطباق
  

  ١المادة 
  

  .يسري هذا النظام الداخلي على دورات مؤتمر األطراف  
  
  

  التعاريف
  

  ٢المادة 
  

  :ألغراض هذا النظام الداخلي  
  
ية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ، المعتمدة في جنيـف            اتفاق" االتفاقية"تعني كلمة     -١

  ؛٢٠٠٣مايو /  أيار٢١بتاريخ 
  
  األطراف في االتفاقية؛" األطراف"تعني كلمة   -٢
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   من االتفاقية؛٢٣مؤتمر األطراف المنشأ بموجب المادة " مؤتمر األطراف"تعني عبارة   -٣
  
 من االتفاقيـة    ٢٣عادية أو استثنائية لمؤتمر األطراف تنعقد وفقاً للمادة         أية دورة   " الدورة"تعني كلمة     -٤

  وهذا النظام الداخلي؛
  
مـن  ) ب(١أية منظمة ورد تعريفهـا فـي المـادة          " منظمة التكامل االقتصادي اإلقليمي   "تعني عبارة     -٥

  االتفاقية؛
  
 من هـذا النظـام      ٢١ من المادة    ١رئيس مؤتمر األطراف المنتخب وفقاً للفقرة       " الرئيس"تعني  كلمة      -٦

  الداخلي؛
  
   من االتفاقية؛٢٤ من المادة ١األمانة المنشأة بموجب الفقرة " األمانة"تعني كلمة   -٧
  
   من االتفاقية؛٢٣من المادة ) و(٥أية هيئة يتم تشكيلها عمالً بأحكام الفقرة " الهيئة الفرعية"تعني عبارة   -٨
  
 اجتماع يجري فيه تـصويت      أياألطراف الحاضرة في    " والمصوتةاألطراف الحاضرة   "تعني عبارة     -٩

وتعتبر األطراف التي تمتنـع عـن التـصويت         . والتي تدلي بصوت مؤيد أو معارض صالح حسب األصول        
  ؛أطرافاً غير مصوتة

  
الدورات أو االجتماعات التي يتاح حضورها لألطراف،       " العلنية"تعني عبارة الدورات أو االجتماعات        -١٠
دول ومنظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي التي ليست أطرافاً، واألمانة والمنظمات الحكومية الدولية وغير             وال

  ؛، وعامة الجمهور٣١الحكومية المعتمدة من قبل مؤتمر األطراف عمالً بالمادة 
  
محدد وفـي   الدورات أو االجتماعات التي تُعقد لغرض       " السرية"تعني عبارة الدورات أو االجتماعات        -١١

  .ظروف استثنائية، ويتاح حضورها لألطراف وموظفي األمانة األساسيين
  
  

 الدورات
  

  ٣المادة 
  

  .تعقد دورات مؤتمر األطراف في مقر األمانة، إال إذا قرر مؤتمر األطراف غير ذلك  
  

  ٤المادة 
  
رر مؤتمر األطراف غير ذلك،     إال إذا ق  لثالثة لمؤتمر األطراف سنوياً      وا  الثانية ان العاديتان تعقد الدورت   -١

  .وبعد ذلك، تعقد الدورات العادية كل سنتين
  
ويـسعى مـؤتمر    . يقرر مؤتمر األطراف، في كل دورة عادية، تاريخ ومدة الدورة العاديـة التاليـة               -٢

  .األطراف إلى عدم عقد دورات من هذا القبيل في وقت يصعب فيه حضورها على عدد هام من الوفود
  
ات االستثنائية لمؤتمر األطراف في أية أوقات أخرى يرى المؤتمر أنها ضرورية، أو بناء              تعقد الدور   -٣

على طلب خطي يقدمه أي طرف، شريطة أن يؤيد هذا الطلب، في غضون ستة أشهر من إرسال الطلب إليها                   
  .من قبل األمانة، ثلث األطراف على األقل
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يقدمه أحد األطراف في موعد ال يتجاوز ستين يومـاً          تعقد الدورات االستثنائية بناء على طلب خطي          -٤
  . أعاله٣من تاريخ تأييد ثلث األطراف على األقل لهذا الطلب عمالً بالفقرة 

  
  ٥المادة 
  

تقوم األمانة بإبالغ جميع األطراف بمواعيد ومكان انعقاد الدورات العادية قبل ستين يوماً على األقـل                
  . وماً على األقل من تاريخ انعقاد الدورات االستثنائيةمن تاريخ انعقادها، وقبل ثالثين ي

  
  

  جدول األعمال
  
  ٦المادة 

  
  .بإعداد جدول األعمال المؤقت لكل دورة ،هيئة المكتبتقوم األمانة، بالتشاور مع   

  
  ٧المادة 

  
  :يتضمن جدول األعمال المؤقت لكل دورة عادية، حسب االقتضاء، ما يلي  

  
   منها؛٢٣واد االتفاقية، بما فيها البنود المحددة في المادة البنود الناشئة عن م  )أ(
  
  البنود التي تقرر إدراجها في دورة سابقة؛  )ب(
  
  ؛١٣البنود الوارد ذكرها في المادة   )ج(
  
  الميزانية المقترحة وكذلك جميع المسائل المتعلقة بالحسابات والترتيبات المالية؛  )د(
  
  الً باإلجراءات التي يقرها مؤتمر األطراف؛تقارير األطراف التي تقدم عم  )ه(
   
  التقارير المقدمة من الهيئات الفرعية؛  )و(
  
أي بند آخر ذي صلة بتنفيذ االتفاقية يقترحه أحد األطراف وتتلقاه األمانة قبل تعميم جـدول                  )ز(

  .األعمال المؤقت
  

  ٨المادة 
  

المراقبين المدعوين لحضور الـدورة     فيما يخص كل دورة عادية توزع األمانة على األطراف، وعلى             
، جدول األعمال المؤقت مع وثائق المؤتمر األخرى باللغات الرسمية، قبل موعـد  ٣١ و٣٠ و ٢٩عمالً بالمواد   

  .افتتاح أعمال الدورة بستين يوماً على األقل
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  ٩المادة 
 

 يقترحه أحد األطراف ، أي بندهيئة المكتبتدرج األمانة في جدول أعمال مؤقت تكميلي، بالتشاور مع  
 يوم افتتاح  أيام من١٠قبل وتتلقاه األمانة بعد إرسال جدول األعمال المؤقت للدورة العادية، على أن يكون ذلك 

  . من النظام الداخلي٧المادة شريطة أن يندرج البند ضمن نطاق أعمال الدورة، 
  

  ١٠المادة 
  

 ويجـوز    إلى أي جدول أعمال مؤقت تكميلي      يبحث مؤتمر األطراف جدول األعمال المؤقت باإلضافة        
لمؤتمر األطراف، لدى إقرار جدول األعمال ألية دورة عادية، أن يقرر إضافة بنود أو حذفها أو تأجيلهـا أو                   

  . تعديلها
  ١١المادة 

  
ال يتضمن جدول األعمال المؤقت ألية دورة استثنائية إال البنود التي يقترح مؤتمر األطراف النظـر                  
ويوزع جدول  . بعقد الدورة االستثنائية  في طلب كتابي من أحد األطراف       دورة عادية أو البنود الواردة      فيها في   

  .األعمال المؤقت على األطراف في الوقت ذاته الذي يوزع فيه اإلخطار لحضور الدورة االستثنائية
  

  ١٢المادة 
  
والمتعلقة بالميزانية المترتبة على جميـع      تقدم األمانة إلى مؤتمر األطراف تقريراً عن اآلثار اإلدارية            -١

  .بنود جدول األعمال الموضوعية المعروضة على الدورة قبل أن يتولى المؤتمر النظر فيها
  
ال ينظر مؤتمر األطراف في هذه البنود إال بعد مضي ثمان وأربعين ساعة على األقل مـن تـاريخ                     -٢

  .لقة بالميزانية، ما لم يقرر مؤتمر األطراف غير ذلكاستالمه تقرير األمانة عن اآلثار اإلدارية والمتع
  

  ١٣المادة 
  

يدرج تلقائياً في جدول األعمال المؤقت للدورة العادية التالية أي بند من بنود جدول األعمال للـدورة                   
  .العادية التي لم تنظر فيه أو لم تنته من النظر فيه خالل الدورة، ما لم يقرر مؤتمر األطراف غير ذلك

  
  

  األمانة
  

  ١٤المادة 
  
يعمل رئيس أمانة االتفاقية، أو ممثل رئيس األمانة، بهذه الصفة في جميع دورات مؤتمر األطـراف                  -١

  .وهيئاته الفرعية
  
يتولى رئيس أمانة االتفاقية أمر تدبير الموظفين والخدمات الالزمة لمؤتمر األطراف وهيئاته الفرعية،               -٢

ر رئيس أمانة االتفاقية ويوجه هؤالء الموظفين وتلك الخدمات ويـوفر الـدعم             ويدي. في حدود الموارد المتاحة   
  .والمشورة المناسبين لمكتب مؤتمر األطراف وهيئاته الفرعية
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  ١٥المادة 
  

 من االتفاقية تتولى األمانة، وفقاً لهذا النظـام، المهـام           ٢٤باإلضافة إلى الوظائف المحددة في المادة         
  :التالية

  
  ترتيبات الخاصة بتوفير الترجمة الفورية في الدورة؛اتخاذ ال  )أ(
  
  تلّقي وثائق الدورة وترجمتها واستنساخها وتوزيعها؛  )ب(
  
  نشر الوثائق الرسمية للدورة وتوزيعها؛  )ج(
  
  إعداد السجالت الخاصة بالدورة واتخاذ الترتيبات لحفظها؛  )د(
  
  اتخاذ الترتيبات إليداع وثائق الدورة وحفظها؛  )ه(
  
  .مؤتمر األطراف قد يطلبها المهام األخرى التي كلأداء   )و(

  
  

  التمثيل ووثائق التفويض
  

  ١٦المادة 
  

يمثل كل طرف مشترك في دورة من الدورات بوفد يتألف من رئيس الوفد وسائر مـن تـدعو إليـه                      
  .الحاجة من الممثلين والممثلين المناوبين والمستشارين المعتمدين

  
  ١٧المادة 

  
  .ثل مناوب أو مستشار أن يعمل بصفة ممثل بناء على تعيين رئيس الوفد لهيجوز لمم  

  
  ١٨المادة 

  
تقدم وثائق تفويض الممثلين وكذلك أسماء الممثلين المناوبين والمستشارين إلى األمانـة فـي موعـد                  

لوفـود إلـى    كما يبلّغ أي تغيير الحق في تكوين ا       . يتجاوز أربع وعشرين ساعة من افتتاح الدورة إن أمكن         ال
وتصدر وثائق التفويض إما عن رئيس الدولة أو الحكومة وإما عن وزير الخارجية أو وزير الـصحة                 . األمانة

أو أي سلطة حكومية مختصة أخرى أو إذا كان األمر يتعلق بإحدى منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي، عن                 
  .السلطة المختصة في تلك المنظمة

  
  ١٩المادة 

  
  . المكتب وثائق التفويض وتقدم تقريرها إلى مؤتمر األطرافتفحص هيئة  
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  ٢٠المادة 
  

  . يحق للممثلين االشتراك في الدورة بصفة مؤقتة ريثما يبت مؤتمر األطراف في قبول وثائق تفويضهم  
  
  

  أعضاء المكتب
  
  ٢١المادة 

  
واب للرئيس، يقوم أحـدهم     يتم، في الدورة العادية األولى لمؤتمر األطراف، انتخاب رئيس وخمسة ن            -١

ويشكل أعضاء المكتب هؤالء هيئة مكتب مؤتمر       . بدور المقرر، من بين ممثلي األطراف الحاضرة في الدورة        
ويظـل  . ويمثَّل كل إقليم من أقاليم منظمة الصحة العالمية بعضو واحد من أعضاء هيئـة المكتـب               . األطراف

ال الدورة العادية الثانية لمؤتمر األطراف، بما في ذلك أية الرئيس ونواب الرئيس في مناصبهم حتى اختتام أعم     
  .دورات استثنائية يتم عقدها

  
يتم، قبل نهاية دورة مؤتمر األطراف العادية الثانية ودورته العادية التي تليها، انتخاب أعضاء المكتب                 -٢

ة أعضاء المكتب هؤالء اعتباراً     وتبدأ مدة عضوي  . من بين األطراف لكي يشكلوا هيئة المكتب في الدورة التالية         
من تاريخ اختتام أعمال الدورة ويستمر عملهم حتى اختتام أعمال الدورة العادية التالية لمؤتمر األطراف على                

  .أن تشمل مدة عضويتهم أية دورات استثنائية يتم عقدها
  
  . ينطبق التناوب فيما بين أقاليم المنظمة على منصبي الرئيس والمقرر  -٣
  
شارك الرئيس في دورات مؤتمر األطراف بصفته تلك، وال يمارس في الوقت نفسه الحقـوق التـي                 ي  -٤

ويقوم الطرف المعني بتعيين شخص آخر يمثله في الـدورات كـي            . يتمتع بها ممثل أي طرف من األطراف      
  .يمارس حقه في التصويت

  
  .دد هيئة فرعية تحقيقاً لغرض محيجوز أن تدعو هيئة المكتب رئيس أية  -٥
  

  ٢٢المادة 
  
يقوم الرئيس، باإلضافة إلى الصالحيات التي يمنحه إياها هذا النظام في مواضع أخرى، بإعالن افتتاح           -١

أعمال الدورة واختتامها، ويترأس الجلسات ويكفل مراعاة ما يقضي به هذا النظام، ويعطـي حـق التحـدث،                  
ي نقاط النظام، ويقوم، رهناً بأحكام هذا النظـام،         ويبت الرئيس ف  . ويطرح المسائل للتصويت، ويعلن القرارات    
  .بضبط المداوالت والمحافظة على النظام فيها

  
للرئيس أن يقترح على مؤتمر األطراف إقفال قائمة المتحدثين وتحديد المدة التي يـسمح بهـا لكـل                    -٢

 المناقشة أو إقفال بابها،     متحدث وتحديد عدد مرات التحدث التي يسمح بها لكل ممثل بشأن أية مسألة، وتأجيل             
  .وتعليق الجلسة أو رفعها

  
  .يظّل الرئيس، في ممارسته مهام ذلك المنصب، خاضعاً لسلطة مؤتمر األطراف  -٣
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  ٢٣المادة 
  
. إذا تغيب الرئيس مؤقتاً عن جلسة ما أو عن جزء منها فعليه أن يعين أحد نواب الرئيس للقيام بمهامه                    -١

  .ذي يعين على هذا النحو أن يمارس في الوقت ذاته ما لممثل أي طرف من الحقوقوال يحق لنائب الرئيس ال
  
  .لنائب الرئيس الذي يقوم بمهام الرئيس الصالحيات التي له والواجبات التي عليه  -٢
  

  ٢٤المادة 
  
ة إذا استقال أحد أعضاء هيئة المكتب من منصبه، أو تعذر عليه لسبب آخر إكمال مدة عضويته المحدد  -١

أو تعذر عليه االضطالع بمهام منصبه، يقوم الطرف المعني بتعيين ممثل للطرف نفسه يحل محله خالل الفترة                 
  .المتبقية من مدة عضويته األصلية

  
إذا تعذر على الرئيس القيام بمهامه في الفترات الفاصلة بين الدورات يتولى أحد نواب الرئيس القيـام                   -٢

يدعى نواب الرئيس وفقاً له إلى تولي مهام الرئيس عن طريق القرعة في الدورة              ويحدد الترتيب الذي    . بمهامه
  .التي يجري فيها االنتخاب

  
  

  الهيئات الفرعية
  

  ٢٥المادة 
  
من االتفاقية، أن ينشئ ما يلزم من هذه الهيئات الفرعية لبلوغ           ) و(٥-٢٣لمؤتمر األطراف طبقاً للمادة       -١

  .الغرض المتوخى من االتفاقية
  
، بما في ذلك واليتها     يحدد مؤتمر األطراف المسائل التي تنظر فيها كل هيئة من تلك الهيئات الفرعية              -٢

 وله أن يخول رئيس المؤتمر، بناء على طلب من رئيس الهيئة الفرعيـة، إجـراء   وغاياتها ومدتها وميزانيتها، 
  .التعديالت المناسبة على تقسيم العمل

  
 علـى   تعديل ما يلزم   تسري هذه المواد مع      ٢٨ إلى   ٢٦ليه في المواد من     باستثناء ما هو منصوص ع      -٣

  .أعمال أية هيئة فرعية، رهناً بأية تعديالت يقررها مؤتمر األطراف
  

  ٢٦المادة 
  

إذا لم تكن الهيئة الفرعية مفتوحة العضوية تشكل أغلبية األطراف المسماة من قبل المؤتمر للمشاركة                 
أما إذا كانت الهيئة الفرعية مفتوحة العضوية فإن ربع عدد األطـراف يـشكلون              . نيفي الهيئة النصاب القانو   

  .النصاب القانوني
  

  ٢٧المادة 
  
يقرر مؤتمر األطراف مواعيد دورات الهيئات الفرعية ومكان انعقادها، مع المراعاة الواجبـة لمـدى          -١

  .استصواب عقد هذه الدورات بالتزامن مع دورات مؤتمر األطراف
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تُعقد دورات أو اجتماعات الهيئات الفرعية علناً ما لم يقرر مؤتمر األطراف أو الهيئة الفرعية المعنية                  -٢
  .  من االتفاقية٣-٥وتنفذ هذه المادة على نحو يتسق مع المادة . أن تكون سرية

  
  ٢٨المادة 

  
وتنتخـب  . اف غير ذلك  ينتخب رئيس الهيئة الفرعية من قبل الهيئة الفرعية ما لم يقرر مؤتمر األطر              -١

والتمثيل المتوازن للبلـدان    كل هيئة فرعية أعضاء مكتبها مع المراعاة الواجبة لمبدأ التمثيل الجغرافي العادل             
وال يعمل أعضاء المكتب ألكثر من مـدتي عـضوية          النامية والبلدان المتقدمة ومراعاة التوازن بين الجنسين        

  .متتاليتين
  
فرعية وال لنائب رئيسها التصويت، ما لم يكونا العضوين الوحيـدين فـي             ال يجوز لرئيس أية هيئة        -٢

  .١-٤٩وفي تلك الحالة تجوز لهما ممارسة الحق في التصويت وفقاً للمادة . وفديهما المعنيين
  
  

  المراقبون
  

  ٢٩المادة 
  
منتسبة في  ألية دولة عضو في منظمة الصحة العالمية وليست طرفاً في االتفاقية، أو أية دولة عضو                  -١

منظمة الصحة العالمية، أو أية دولة أخرى ليست طرفاً في االتفاقية ولكنها دولة عضو في األمم المتحدة أو في                   
وكاالتها المتخصصة أو في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وألية منظمة تكامل اقتصادي إقليمي، حسب التعريف 

رفاً في االتفاقية أن تحضر الجلسات العلنية لمؤتمر األطراف أو من االتفاقية، وليست ط) ب(١الوارد في المادة 
  . اجتماعات هيئاته الفرعية بصفة مراقب

  
 فـي الجلـسات العلنيـة       دون الحق في التصويت   في المشاركة   للمراقبين الحق، بموجب هذه المادة،        -٢

وليس لمنظمـات التكامـل     . فلمؤتمر األطراف وهيئاته الفرعية، وليس لهم الحق في التحدث إال بعد األطرا           
  .االقتصادي اإلقليمي الحق في التحدث إال بشأن المسائل التي تدخل ضمن اختصاصها

  
  ٣٠المادة 

  
يجوز ألية منظمة حكومية دولية، أن تطلب إلى األمانة الحصول على مركز المراقب الذي يمكـن أن                 -١

  . من االتفاقية٣-٥اجة وكذلك المادة  من الديب١٨ و١٧مع مراعاة الفقرتين يمنحه مؤتمر األطراف، 
  
 بموجب هذه المادة، في المشاركة، دون الحق في التصويت، في االجتماعات العلنيـة            ،للمراقبين الحق   -٢

  .٢٩لمؤتمر األطراف وهيئاته الفرعية، والتحدث بعد المراقبين المشار إليهم في المادة 
  

  ٣١المادة 
  
ف المنظمات غير الحكومية التي شـاركت فـي هيئـة التفـاوض             تُعتمد كمراقبين في مؤتمر األطرا      -١

الحكومية الدولية المعنية باتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ وفـي الفريـق العامـل                 
  .الحكومي الدولي المفتوح العضوية المعني باتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ
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للمنظمات غير الحكومية، الدولية منها واإلقليمية، التي تتفق مقاصـدها وأنـشطتها مـع روح               يجوز    -٢
االتفاقية وغرضها ومبادئها، أن تطلب الحصول على مركز المراقب الذي يمكن أن يمنحه مؤتمر األطـراف،                

وينبغي أن  .  االتفاقية  من ٣-٥ من الديباجة والمادة     ١٨ و ١٧بناء على تقرير من األمانة، ومع مراعاة الفقرتين         
  .تقدم تلك الطلبات إلى األمانة في موعد أقصاه تسعون يوماً قبل افتتاح أعمال الدورة

  
يستعرض مؤتمر األطراف تفويض كل منظمة من المنظمات غير الحكومية فـي أي مـن دوراتـه                   -٣

  .العادية، ومن ثم يحدد مدى استصواب اإلبقاء على مركزها كمراقب
  
 الحق، بموجب هذه المادة، في المشاركة دون الحق في التصويت في االجتماعـات العلنيـة              للمراقبين  -٤

  .٣٠ و٢٩لمؤتمر األطراف وهيئاته الفرعية، والتحدث بعد المراقبين المشار إليهم في المادتين 
  
  

  تصريف األعمال
  

  ٣٢المادة 
  

وتنفذ هذه المادة على    . كون سرية تُعقد جلسات مؤتمر األطراف علناً ما لم يقرر مؤتمر األطراف أن ت             
  . من االتفاقية٣-٥نحو يتسق مع المادة 

  
  ٣٣المادة 

  
تقدم األطراف االقتراحات والتعديالت، في األحوال العادية، كتابة بإحدى اللغات الرسمية وتسلَّم إلـى                

 إال إذا كان قـد سـبق        وال يجوز النظر في االقتراحات والتعديالت     . األمانة التي تعمم نسخاً منها على الوفود      
 على أنه يجوز لمؤتمر األطراف      . ساعة قبل االجتماع   ٢٤ عن    بفترة زمنية ال تقل     على الوفود  اتعميم نسخ منه  

أن يسمح بمناقشة االقتراحات أو التعديالت على االقتراحات أو المقترحات اإلجرائية والنظر فيها حتى وإن لم                
القتراحات أو المقترحات قد عممت أو إذا كانت قد عممت في اليـوم             تكن هذه االقتراحات أو التعديالت على ا      

  . ذاته فقط
  

  ٣٤ة الماد
  
. األطراف نصاباً قانونياً لتصريف األعمال في الجلسات العامة لمؤتمر األطراف         الدول   تشكل أغلبية     -١

  . األطراف التخاذ أي قرارالدولويشترط حضور ثلثي 
  
التخاذ أي قرار بشأن أية مسألة تدخل في نطـاق اختـصاصات أيـة            ألغراض تحديد نصاب قانوني       -٢

منظمة من منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي يحسب لتلك المنظمة عدد أصوات مساوٍ لعدد األصوات التي               
  .  من االتفاقية٢-٣٢يحق لها إعطاؤه طبقاً ألحكام المادة 

  
  ٣٥المادة 

  
ورهناً بأحكام  . سة دون الحصول مسبقاً على إذن من الرئيس       ال يحق  ألي ممثل أن يتحدث في أي جل           -١

وتحتفظ األمانة  .  يعطي الرئيس الكلمة للمتحدثين حسب ترتيب إبداء رغبتهم في التحدث          ٤٢ و ٣٨ و ٣٦المواد  
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وللرئيس أن يطلب من أي متحدث مراعاة النظام إذا كانت مالحظاته ال عالقة لها بالموضوع . بقائمة للمتحدثين
  .بحثقيد ال

  
. وللرئيس أثناء المناقشة أن يعلن قائمة المتحدثين وله، بموافقة المؤتمر، أن يعلن إقفال هـذه القائمـة                  -٢

  .على أن للرئيس أن يعطي حق الرد ألي ممثل إذا وجد ما يبرر ذلك في كلمة ألقيت بعد إقفال القائمة
  
ف، أن يحدد المدة التي يسمح بها لكـل   لمؤتمر األطراف، بناء على اقتراح من الرئيس أو من أي طر            -٣

وقبل اتخاذ أي قرار يجوز الثنين من       . متحدث وعدد مرات التحدث التي يسمح بها لكل ممثل بشأن أية مسألة           
وإذا . الممثلين التحدث تأييداً لالقتراح الخاص بذلك التحديد والثنين من الممثلين التحدث معارضة لهذا االقتراح             

  .وتجاوز أحد المتحدثين الوقت المخصص ينبهه الرئيس على الفور إلى ضرورة التقيد بالنظامتم هذا التحديد 
  

  ٣٦المادة 
  
يجوز منح األسبقية في التحدث لرئيس أو مقرر هيئة فرعية من أجل شرح النتائج التي خلُصت إليهـا      -١

  .تلك الهيئة الفرعية
  
 دعـوة مـن الـرئيس     بناء على األمانة أن يدلي   لرئيس األمانة أو أي عضو في األمانة يعينه رئيس          -٢

  .لتقديم معلومات أو توضيحات أو تفسيراتببيانات شفوية أو كتابية بشأن أية مسألة مطروحة 
  
  ٣٧المادة 

  
وفي ممارسة هذا الحق يحاول الممثلـون اإليجـاز بقـدر           . يعطي الرئيس حق الرد ألي ممثل يطلبه        

  .هم في نهاية الجلسة التي يطلب فيها هذا الحقاإلمكان، ويفضل أن يدلوا ببيانات
  

  ٣٨المادة 
  
يجوز للممثل، عند مناقشة أي مسألة، أن يثير نقطة نظام في أي وقت، ويتعين على الرئيس أن يبـت                     

ويطرح الطعن فوراً للتصويت،    . ويجوز أن يطعن الممثل في قرار الرئيس      . في ذلك فوراً بمقتضى هذا النظام     
وال يجوز أن يتحدث الممثل الـذي أثـار    . فذاً ما لم تلغه أغلبية األطراف الحاضرة والمصوتة       ويكون القرار نا  

  .نقطة نظام عن مضمون المسألة قيد المناقشة
  

  ٣٩المادة 
  

وال تناقش هذه االقتراحـات     . يجوز، أثناء مناقشة أية مسألة، أن يقترح الممثل تعليق أو تأجيل الجلسة             -١
  .بل تطرح فوراً للتصويت

  
" تأجيل الجلـسة  "، ألغراض هذا النظام، اإلرجاء المؤقت ألعمال الجلسة ويعني          "تعليق الجلسة "يعني    -٢

  .إنهاء جميع أعمالها إلى حين عقد جلسة أخرى
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  ٤٠المادة 
  
ويجـوز  . يجوز، أثناء مناقشة أي مسألة، أن يقترح أحد الممثلين تأجيل مناقشة المسألة قيـد النظـر                 

 باإلضافة إلى مقدم المقترح، أن يؤيدا المقترح ولمتحدثين اثنين أن يعارضـا وبعـده يطـرح                 لمتحدثين اثنين 
  . المقترح للتصويت فوراً

  
  ٤١المادة 

  
يجوز ألي ممثل، في أي وقت، أن يقترح إنهاء المناقشة الجارية سواء أعرب ممثل آخر عن رغبتـه                    

غير،  اإلنهاء، فقد يمنح اإلذن الثنين من المتحدثين ال       وإذا طُلب اإلذن في التحدث لمعارضة       . في التحدث أو ال   
وإذا قرر مؤتمر األطراف إقفال باب المناقشة يعلن الـرئيس ذلـك            . وبعد ذلك يطرح االقتراح للتصويت فوراً     

  .وبعدها ال يصوت مؤتمر األطراف إال على االقتراحات المقدمة قبل اإلقفال
  

  ٤٢المادة 
  
 أسبقية بالترتيب المبين أدناه على جميع المقترحات أو االقتراحات باسـتثناء            تكون لالقتراحات التالية    

 :نقطة النظام
  

  تعليق الجلسة؛  )أ(
  
  تأجيل الجلسة؛  )ب(
  
  تأجيل مناقشة المسألة المطروحة؛  )ج(
  
  .إنهاء مناقشة المسألة المطروحة  )د(

  
  ٤٣المادة 

  
 البت في اختصاص مـؤتمر األطـراف فـي           يطرح للتصويت أي اقتراح يدعو إلى      ٤٢رهناً بالمادة     

مناقشة أي مسألة أو في إقرار مقترح أو تعديل لمقترح مقدم إليه، قبل التصويت علـى المقتـرح أو التعـديل                     
  .المطروح

  
  ٤٤المادة 

  
 .يجوز ألي ممثل أن يقترح التصويت على أجزاء من اقتراحه أو أجزاء من التعديل بشكل منفـصل                  

بالتحدث، أحدهما مؤيـد للطلـب واآلخـر        اثنين  ى طلب التجزئة، يأذن الرئيس لممثّلين        اعتراض عل  دمقُوإذا  
. ويجوز للرئيس أن يحدد الوقت المسموح به لكل متحـدث         . معارض له، بعدها يطرح الطلب للتصويت فوراً      

وإذا . لـة وإذا ووفق على اقتراح التجزئة، تطرح أجزاء االقتراح أو التعديل التي يوافق عليها للتـصويت جم               
  .رفضت كل أجزاء المنطوق في االقتراح أو التعديل، يعتبر االقتراح أو التعديل مرفوضاً برمته
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  ٤٥المادة 
  

وإذا اقترح تعـديالن أو أكثـر علـى         . عندما يقترح تعديل اقتراح يجري التصويت على التعديل أوالً          
ى الرئيس أنه األبعـد فـي مـضمونه عـن           االقتراح فإن مؤتمر األطراف يصوت أوالً على التعديل الذي ير         

. االقتراح األصلي، ثم على التعديل الذي يليه بعداً، وهكذا دواليك إلى أن يتم طرح جميع التعديالت للتـصويت          
  .غير أنه إذا انطوى أحد التعديالت بالضرورة على رفض تعديل آخر، فال يطرح التعديل األخير للتصويت

  
وإذا قُبل اقتـراح مـن      . ينئذ يطرح االقتراح بصيغته المعدلة للتصويت     وإذا اعتمد تعديل أو أكثر، فح     

صاحب االقتراح األصلي اعتبر ذلك التعديل جزءاً أساسياً من االقتراح األصلي، وال يجري حينئـذ تـصويت                 
ويعتبر االقتراح تعديالً على اقتراح إذا اقتصر على مجرد إضافة أو حذف أو تنقيح لجـزء مـن          . مستقل عليه 

  . قتراحاال
  

 .ويعتبر أي اقتراح إجرائي يشكل بديالً عن اقتراح، اقتراحاً بحد ذاته  
  

  ٤٦المادة 
  

إذا تعلق اقتراحان أو أكثر بمسألة واحدة فإن مؤتمر األطراف يصوت على االقتراحات بالترتيب الذي                 
لى اقتراح ما إذا كـان      ولمؤتمر األطراف أن يقرر بعد كل تصويت ع       . تقدم به، ما لم يقرر المؤتمر غير ذلك       
  .يصوت على االقتراح الذي يليه أو ال

  
  ٤٧المادة 

  
يجوز لصاحب االقتراح اإلجرائي أو االقتراح أن يسحبه في أي وقت قبل بدء التصويت عليه، شريطة       

ويجوز ألي طرف أن يعيد تقـديم االقتـراح أو االقتـراح            . أال يكون االقتراح اإلجرائي أو االقتراح قد عدل       
  .إلجرائي المسحوب على هذا النحوا
  

  ٤٨المادة 
  

إذا اعتمد أو رفض اقتراح إجرائي ما، ال يجوز إعادة النظر فيه في الجلسة نفسها، ما لم يقرر مؤتمر                     
وال يمنح اإلذن بالتحدث بشأن اقتراح بإعادة النظر        . األطراف ذلك بأغلبية ثلثي األطراف الحاضرة والمصوتة      

.  والثنين من المؤيدين واثنين من المعارضين لالقتراح وبعد ذلك يطرح للتصويت فـوراً             إال لصاحب االقتراح  
وال يعتبر أن أي تصويب لخطأ كتابي أو حسابي في أي وثيقة تتعلق باقتراح إجرائي سبق اعتماده، أنه يقتضي                   

  .إعادة مناقشة ذلك االقتراح اإلجرائي بأغلبية الثلثين
  
  

  التصويت
  

  ٤٩المادة 
  
  .٢ل طرف صوت واحد باستثناء ما نص عليه في الفقرة لك  -١
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تمارس منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي، في المسائل الداخلة فـي اختـصاصاتها، حقهـا فـي                  -٢
وال تمارس أي منظمة    . التصويت بعدد من األصوات مساوٍ لعدد دولها األعضاء التي هي أطراف في االتفاقية            

  .تصويت إذا مارست أي من دولها األعضاء حقها، والعكس بالعكسمن هذا القبيل حقها في ال
  

  ٥٠المادة 
  
تُتخذ القرارات بشأن المسائل الميزنية والمالية بتوافق اآلراء ووفقاً للنظام المالي المـشار إليـه فـي                   -١

  . من االتفاقية٤-٢٣ المادة
  
ه للتوصل إلى اتفاق بتوافـق      فيما يخص جميع القرارات األخرى يبذل مؤتمر األطراف قصارى جهد           -٢

  .اآلراء
  
إذا استنفدت جميع الجهود الرامية إلى التوصل إلى توافق في اآلراء بشأن القرارات المشار إليها فـي                   -٣

  : وتعذر التوصل إلى أي اتفاق، يسير مؤتمر األطراف األعمال على النحو التالي، كمالذ أخير٢الفقرة 
  

 الجوهرية، بأغلبية ثالثة أرباع أصوات األطـراف الحاضـرة          تتخذ القرارات بشأن المسائل     )أ(
  والمصوتة، ما لم ينص على غير ذلك في االتفاقية أو في مواد هذا النظام؛

  
  .تُتخذ القرارات بشأن المسائل اإلجرائية بأغلبية أصوات األطراف الحاضرة والمصوتة  )ب(
  

ويطرح أي طعن فـي     .  إجرائية أو جوهرية   يبت الرئيس في أية نقطة بخصوص ما إذا كانت المسألة           -٤
ويعتبر قرار الرئيس نافذاً ما لم يلغ بأغلبية أصـوات األطـراف الحاضـرة    . هذا القرار للتصويت على الفور 

  .والمصوتة
  

  ٥١المادة 
  
ويجري التصويت بنداء األسماء بناء على طلـب        . يكون التصويت، في غير االنتخابات، برفع األيدي        -١

ويحدد اسم الطرف   . يجري التصويت بنداء األسماء بالترتيب الهجائي اإلنكليزي ألسماء األطراف        و. أي طرف 
  .الذي يصوت أوالً بالقرعة

  
يجوز أن يصوت مؤتمر األطراف على أي مسألة باالقتراع السري إذا قـرر ذلـك مـسبقاً بأغلبيـة            -٢

وال يتخذ أي   . لمسائل المتعلقة بالميزانية  األطراف الحاضرة والمصوتة، شريطة عدم إجراء اقتراع سري في ا         
قرار بموجب هذه المادة بشأن ما إذا كان التصويت باالقتراع السري، إال برفع األيـدي؛ وإذا قـرر مـؤتمر                    
األطراف التصويت على مسألة بعينها باالقتراع السري فال يجوز طلب إجراء طريقة أخرى للتصويت أو البت               

  .فيه
  
طراف تصويتاً بالوسائل الميكانيكية يحل التصويت غير المسجل محل التصويت          حين يجري مؤتمر األ     -٣

  .برفع األيدي ويحل التصويت المسجل محل التصويت بنداء األسماء
  
يدرج في محاضر الجلسات صوت كل طرف مشارك في التصويت بنـداء األسـماء أو التـصويت                   -٤

  .المسجل
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  ٥٢المادة 
  
لتصويت ال يقاطع أي ممثل عملية التصويت إال لنقطة نظام تتصل بمـسار             بعد إعالن الرئيس بداية ا      -١

  .التصويت الفعلي
  
ببيان موجز يقتصر على تعليل      يجوز للرئيس السماح لألطراف باإلدالء       بعد اكتمال عملية التصويت       -٢

 للرئيس أن يضع    ويجوز. يتحدث راعي االقتراح تعليالً للتصويت عليه إال إذا طرأ عليه تعديل           وال. التصويت
  . حدوداً للوقت الذي سيتاح لذكر هذه التعليالت

  
  ٥٣المادة 

  
ـ      إبداءعدم  حالة   إال أنه في     ،تجرى االنتخابات باالقتراع السري      ر مـؤتمر  ر أي اعتراض يجـوز أن يق

ـ  لزموإذا  .  إلى إجراء اقتراع على مرشح متفق عليه أو قائمة مرشحين متفق عليها            اللجوءاألطراف عدم    راء  إج
  .يقوم شخصان يعينهما الرئيس، من بين الوفود الحاضرة بالمساعدة في عد األصواتاقتراع 

  
  ٥٤المادة 

  
عندما يتعين انتخاب شخص واحد أو طرف واحد فقط، وال يحصل أي مرشح في االقتراع األول على                  -١

ين اللذين حصال علـى     أغلبية أصوات األطراف الحاضرة والمصوتة، يجرى اقتراع ثان يقتصر على المرشح          
وإذا تساوت األصوات في االقتراع الثاني يحسم الـرئيس األمـر بـين المرشـحين               . أكبر عدد من األصوات   

  .بالقرعة
  
إذا أريد شغل منصبين أو أكثر باالنتخاب في وقت واحد وفي الظروف نفسها، فإن المرشحين الـذين                   -٢

ت وعلى أغلبية أصوات األطراف الحاضرة والمصوتة       يحصلون في االقتراع األول على أكبر عدد من األصوا        
  . هم الذين ينتخبون

  
إذا قّل عدد المرشحين الحاصلين على هذه األغلبية عن عدد األشخاص أو األطـراف الـذين يتعـين                     -٣

انتخابهم تجرى عمليات اقتراع إضافية لشغل المناصب المتبقية، ويقتصر التصويت على المرشّحين الحاصلين             
بر عدد من األصوات في االقتراع السابق على عدد ال يتجاوز ضعف عدد المناصب المتبقية التي يتعين على أك

  شغلها؛ وذلك شريطة جواز إعطاء األصوات، بعد االقتـراع الثالـث غيـر الحاسـم، إلـى أي شـخص أو                     
  .  طرف ذي أهلية

  
قتصر عمليات االقتراع الثالث التالية إذا كانت عمليات االقتراع الثالث غير المقيدة هذه غير حاسمة، ت  -٤

على المرشحين الذين يحصلون على أكبر عدد من األصوات في ثالث عمليات االقتراع غير المقيـدة بمـا ال                   
يتجاوز ضعف المناصب المتبقية التي يتعين شغلها، وتصبح عمليات االقتراع الثالث التالية غير مقيدة، ويستمر 

  .أن تشغل جميع المناصباألمر على هذا المنوال إلى 
  

  ٥٥المادة 
  

في أي انتخاب يصوت كل ممثل، إال إذا امتنع عن التصويت، لعدد المرشحين المساوي لعدد المناصب   
وأي بطاقة اقتراع تحمل أسماء تزيد أو تقل عن المناصب المراد شـغلها باالنتخـاب             . المراد شغلها باالنتخاب  

  .تعتبر الغية وباطلة
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  ٥٦المادة 
  

 انتخاب أن تعذّر شغل منصب أو أكثر يراد شغله باالنتخاب بسبب تساوي األصوات              أيا حدث في    إذ  
ويجوز تكرار هذه   . التي حصل عليها مرشحان أو أكثر، يجرى اقتراع بين المرشحين لتحديد من ينتخب منهم             

  . العملية عند الضرورة
  
  

  اللغات والمحاضر
  

  ٥٧المادة 
  

 هـي العربيـة والـصينية واإلنكليزيـة         على السواء  لمؤتمر األطراف    ملولغات الع اللغات الرسمية     
  .واألسبانية والفرنسية والروسية

  
  ٥٨المادة 

  
  .تترجم البيانات التي تُلقى بأي من اللغات الرسمية ترجمة فورية إلى سائر اللغات الرسمية  -١
  
ا الطرف الترجمة الفورية إلى     يجوز أن يتحدث ممثل أي طرف بلغة غير اللغات الرسمية إذا وفر هذ              -٢

ويجوز أن تستند الترجمة الفورية التي يقوم بها المترجمون التابعون لألمانة إلى سـائر  . إحدى اللغات الرسمية  
  .اللغات الرسمية إلى الترجمة الفورية من اللغة الرسمية األولى

  
  ٥٩المادة 

  
  .بمؤتمر األطرافتتاح بجميع لغات العمل جميع الوثائق الرسمية ذات الصلة   

  
  ٦٠المادة 

  
تعد األمانة المحاضر الحرفية لجلسات مؤتمر األطراف والمحاضر الموجزة لجلسات الهيئات الفرعية              

  .بلغات العمل الست
  

  ٦١المادة 
  

 الهيئات الفرعية كلما أمكـن      تحتفظ األمانة بتسجيالت جلسات مؤتمر األطراف، وبتسجيالت جلسات         
  .ذلك

  
  ٦٢المادة 

  
 في أسرع وقت ممكـن إلـى        ٦٠ل النُسخ المؤقتة من المحاضر الموجزة المشار إليها في المادة           ترس  

الوفود، التي تقوم بدورها بإبالغ األمانة كتابياً، في غضون فترة ال تتجاوز خمسة عـشر يومـاً مـن تـاريخ        
  .االستالم، بأية تصويبات ترغب في إدخالها عليها
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  ٦٣المادة 
  

في أقرب وقت ممكن بعد اختتام كل دورة نسخاً من جميع المحاضـر الحرفيـة               يرسل رئيس األمانة      
والمحاضر الموجزة والقرارات والتوصيات وغيرها من المقررات الرسمية التي أقرها مؤتمر األطراف إلـى              

وترسـل محاضـر    . األطراف وإلى الدول ومنظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي التي دعيت لحضور الدورة          
  . السرية إلى المشاركين فيها فقطالجلسات

  ٦٤المادة 
  

  .وتقارير جميع الهيئات الفرعية] العلنية [ يتعين نشر المحاضر الحرفية والمحاضر الموجزة للجلسات   
  

  ٦٥المادة 
  

 يوميـة عـن     جريـدة يصدر رئيس األمانة، بلغات العمل، على سبيل تيسير أمور الوفود المشاركة،              
  .  عن أعمال الجلسات العامة والجلسات العلنية للجان واللجان الفرعيةالدورة، وبياناً موجزاً

  
  

  تعديل النظام الداخلي
  
  ٦٦المادة 

  
  .لمؤتمر األطراف أن يعدل هذا النظام الداخلي بتوافق اآلراء  

  
  

   االتفاقيةأسبقية
  

  ٦٧المادة 
  

ة تكون األسـبقية ألحكـام      إذا حدث أي تعارض بين أي من أحكام هذا النظام وأي من أحكام االتفاقي               
  .االتفاقية

  
  -٢٠٠٦فبراير /  شباط١٥الجلسة العامة الرابعة، (
  )، التقرير الرابع"ب"اللجنة   

  
  

FCTC/COP1(9)         ة           اعتماد النظام المـالي لمـؤتمر األطـراف ة الصحة العالمي ة منظم  في اتفاقي
  اإلطارية بشأن مكافحة التبغ

  
 وكذلك النظام   ١المالية والنظام المالي لمنظمة الصحة العالمية     مؤتمر األطراف استعمال الالئحة     قرر    

  . من االتفاقية٤-٢٣المالي المشار إليه في المادة 
  

  -٢٠٠٦فبراير /  شباط١٥الجلسة العامة الرابعة، (
  )، التقرير األول"ب"اللجنة   

                                                           
، جنيـف، منظمـة الـصحة     الطبعة الخامسة واألربعونية،الوثائق األساسالالئحة المالية لمنظمة الصحة العالمية،    ١

 .٢٠٠١؛ النظام المالي الذي دخل حيز النفاذ في عام ٢٠٠٥العالمية، 
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FCTC/COP1(10)  إنشاء أمانة دائمة لالتفاقية  
  

  مؤتمر األطراف،قرر 
  
غرض اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ، كما هو مبين في المادة               بعد تأكيد   

  :ما يلي  منها٣
  
تسمى فيمـا   (إنشاء أمانة دائمة لالتفاقية داخل منظمة الصحة العالمية يكون مقرها في جنيف               -١

  ؛")أمانة االتفاقية"يلي 
  
ة، بإعداد توصيف لوظيفة رئيس أمانة االتفاقية،       قيام هيئة المكتب، بالتشاور مع أمانة المنظم        -٢

للدورة األولى لمـؤتمر    " ب" اللجنة   محاضرمع مراعاة الخبرات المستصوبة والخصائص المحددة في        
  ١األطراف؛

  
دعوة المدير العام لمنظمة الصحة العالمية إلى اإلعالن عن وظيفة رئيس أمانة االتفاقية على                -٣

كتب، في أقرب فرصة، واالستعانة بخدمات الدعم التـي تقـدمها أمانـة             النحو الذي تعرضه هيئة الم    
 مرشحين، وإرسال   ١٠المنظمة لفحص الطلبات، وإعداد قائمة مختصرة أولية تضم عدداً ال يزيد على             

  هذه الطلبات إلى هيئة المكتب؛
  
ت المفحوصة،  قيام خدمات الدعم التي تقدمها أمانة المنظمة بإرسال قائمة كاملة بجميع الطلبا             -٤

  إلى هيئة المكتب، مع عرض موجز ألسباب توصياتها؛
  
قيام هيئة مكتب مؤتمر األطراف بالنظر في القائمة المختصرة األولية التي تضم عدداً ال يزيد      -٥

 مرشحين لشغل منصب رئيس أمانة االتفاقية، بالتشاور مع أمانة المنظمة وذلك مـن أجـل                ١٠على  
   المدير العام للمنظمة، بمرشح واحد التخاذ قرار نهائي في هذا الشأن؛التوصية، بعد التشاور مع

  
  قيام المدير العام لمنظمة الصحة العالمية بتعيين رئيس أمانة االتفاقية؛  -٦
  
أن يشغل رئيس أمانة االتفاقية منصبه لفترة أربع سنوات، يمكن تجديدها لفترة واحـدة تبلـغ                  -٧

  ثالث سنوات أخرى؛
  
ئيس أمانة االتفاقية مسؤوالً ومساءالً أمام مؤتمر األطراف عن تنفيـذ المعاهـدة             أن يكون ر    -٨

، ويقدم تقارير عن جميع أنـشطتها إلـى مـؤتمر           ١٢واألنشطة التقنية على النحو المحدد في الفقرة        
  األطراف، ويرسل نسخاً منها إلى المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، حسب االقتضاء؛

  
س أمانة االتفاقية مسؤوالً ومساءالً أمام المدير العام لمنظمة الصحة العالمية عن            أن يكون رئي    -٩

  الشؤون اإلدارية وشؤون إدارة الموظفين، وكذلك عن األنشطة التقنية، حسب االقتضاء؛
  
قيام أمانة االتفاقية بالتعاون والتنسيق بشأن تنفيذ االتفاقية مع مبادرة التحرر من التبـغ ومـع        -١٠

  إدارات المنظمة المعنية، بهدف ضمان الشفافية والكفاءة والمردودية وتفادي االزدواجية؛سائر 

                                                           
 .الثامنة إلى الثالثة عشرة" ب"انظر المحاضر الموجزة لجلسات اللجنة    ١
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أن يعين رئيس أمانة االتفاقية جميع الموظفين وفقاً للنظام األساسي لموظفي منظمة الـصحة                -١١
في العالمية والئحة الموظفين الخاصة بها، ورهناً بهما، ومع مراعاة الخصائص المستصوبة المحددة             

  ١للدورة األولى لمؤتمر األطراف؛" ب"تقرير اللجنة 
  
 ٣-٢١ من االتفاقية والمواد     ٣-٢٤أن تضطلع أمانة االتفاقية ببرنامج عمل يستند إلى المادة            -١٢
 منها، وبأية مهام إضافية يسندها إليها مؤتمر األطراف، وفقاً لألولويات وفي حدود             ٥-٢٣ و ٢-٢٢و

  ق عليها مؤتمر األطراف؛مخصصات الميزانية التي يواف
  
أن تطلب أمانة االتفاقية من المنظمة فتح واستبقاء حسابات مالية لدعم عمليات أمانة االتفاقية                -١٣

  وأنشطتها، وفقاً للنظام المالي؛
  
أن تواصل األمانة المؤقتة، إلى أن يتم تعيين أول رئيس ألمانة االتفاقية وحتى تبـدأ أمانـة                   -١٤

 مـن   ٢-٢٤تقديم المساعدة بصفتها الحالية على النحو المنصوص عليه في المـادة            االتفاقية عملها،   
  .االتفاقية

  
  -٢٠٠٦فبراير /  شباط١٧الجلسة العامة الخامسة، (
  )، التقرير الثاني"ب"اللجنة   

  
  

FCTC/COP1(11)   ٢٠٠٧-٢٠٠٦ميزانية وخطة عمل  
  

  :مؤتمر األطرافقرر 
  
  : على النحو التالي ٢٠٠٧-٢٠٠٦اعتماد ميزانية الفترة المالية   )١(
  

  بالدوالرات األمريكية    

  ٢ ١٠٠ ٠٠٠  ))أ(٣-٢٤المادة ( دورات مؤتمر األطراف   :أوالً

نظام تقديم التقارير بموجب االتفاقية وتقديم الدعم إلى     :ثانياً
  األطراف في الوفاء بهذا االلتزام 

  ))ج(و) ب(٣-٢٤المادة ( 

  
  

٢ ٥٠٠ ٠٠٠  

  ٦٦٥ ٠٠٠  ))د(٣-٢٤المادة ( انة االتفاقية تقرير أم  :ثالثاً

 التنسيق مع سائر الهيئات المعنية والترتيبات اإلدارية   :رابعاً
  ))و(و) ه(٣-٢٤المادة ( 

  
١ ١٨٠ ٠٠٠  

وضع مبادئ توجيهية وبروتوكوالت، وغير ذلك من         :خامساً
  ))ز(٣-٢٤المادة ( األنشطة 

  
١ ٥٦٥ ٠٠٠  

  ٨ ٠١٠ ٠٠٠ المجموع  

                                                           
 ".ب"المحضر الموجز لمداوالت اللجنة    ١
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بصيغتها المعدلة بالقرارات التي اتخـذتها      ،  ٢٠٠٧١-٢٠٠٦ خطة عمل الفترة المالية      اعتماد  )٢(
  الدورة األولى لمؤتمر األطراف؛

  
 كما هو   ٢٠٠٧-٢٠٠٦اعتماد جدول يبين توزيع المساهمات المقدرة الطوعية للفترة المالية            )٣(

  مبين في مرفق هذا القرار؛
  
همات الطوعية الخارجة عن الميزانية لألنشطة المندرجة       تفويض أمانة االتفاقية في تلقي المسا       )٤(

  .أعاله) ١(من الفقرة " خامساً"و" أوالً"ضمن الفقرتين الفرعيتين 
  
  

  المرفق
  

  لى اتفاقية منظمة الصحة العالميةتوزيع المساهمات المقدرة الطوعية ع
  ٢٠٠٧٢-٢٠٠٦إلطارية بشأن مكافحة التبغ للفترة المالية ا

  
  

 بشأن فاقية منظمة الصحة العالمية اإلطاريةاألطراف في ات
  بالدوالرات األمريكية  ٪  )٢٠٠٥نوفمبر /  تشرين الثاني٢٠في (مكافحة التبغ 

  ٦٢٠  ٠‚٠٠٧٧٤  آذربيجان
  ١ ٣٦٥  ٠‚٠١٧٠٤  األردن
  ٢٤٨  ٠‚٠٠٣١٠  أرمينيا
  ٣١٢ ٦٤١  ٣‚٩٠٣١٣  أسبانيا
  ١٩٧ ٥٠٩  ٢‚٤٦٥٧٩  أستراليا
  ١ ٤٨٩  ٠‚٠١٨٥٩  إستونيا
  ٥٧ ٩٣٨  ٠‚٧٢٣٣٢  يلإسرائ
  ١ ٠٧٤ ٦٧٧  ١٣‚٤١٦٧٠  ألمانيا

  ٢٩ ١٥٥  ٠‚٣٦٣٩٨  اإلمارات العربية المتحدة
  ٥ ٩٥٥  ٠‚٠٧٤٣٥  أوروغواي

  ٤٣ ٤٢٢  ٠‚٥٤٢١٠  أيرلندا
  ٤ ٢١٨  ٠‚٠٥٢٦٦  أيسلندا
  ٦ ٨٢٤  ٠‚٠٨٥١٩  باكستان
  ١٢٤  ٠‚٠٠١٥٥  باالو

  ١٨٨ ٩٤٩  ٢‚٣٥٨٩١  البرازيل
  ١ ٢٤١  ٠‚٠١٥٤٩  بربادوس
  ٥٨ ٣١٠  ٠‚٧٢٧٩٦  الالبرتغ

  ٤ ٢١٨  ٠‚٠٥٢٦٦  بروني دار السالم
  ١٣٢ ٦٢٤  ١‚٦٥٥٧٣  بلجيكا
  ٢ ١٠٩  ٠‚٠٢٦٣٣  بلغاريا

  ١ ٢٤١  ٠‚٠١٥٤٩  بنغالديش

                                                           
 .A/FCTC/COP/1/5انظر الوثيقة    ١
 .٢٠٠٩-٢٠٠٨ال ينطبق هذا المرفق مسبقاً على توزيع المساهمات المقدرة الطوعية للفترة المالية    ٢
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 بشأن فاقية منظمة الصحة العالمية اإلطاريةاألطراف في ات
  بالدوالرات األمريكية  ٪  )٢٠٠٥نوفمبر /  تشرين الثاني٢٠في (مكافحة التبغ 

  ٢ ٣٥٧  ٠‚٠٢٩٤٣  بنما
  ٢٤٨  ٠‚٠٠٣١٠  بنن

  ١٢٤  ٠‚٠٠١٥٥  بوتان
  ١ ٤٨٩  ٠‚٠١٨٥٩  بوتسوانا
  ١ ١١٧  ٠‚٠١٣٩٤  بوليفيا
  ١١ ٤١٤  ٠‚١٤٢٥٠  بيرو

  ٢ ٢٣٣  ٠‚٠٢٧٨٨  بيالروس
  ٢٥ ٩٢٩  ٠‚٣٢٣٧١  تايلند
  ٤٦ ١٥٢  ٠‚٥٧٦١٨  تركيا

  ٢ ٧٢٩  ٠‚٠٣٤٠٧  ترينيداد وتوباغو
  ١٢٤  ٠‚٠٠١٥٥  توغو
  ١٢٤  ٠‚٠٠١٥٥  توفالو
  ١٢٤  ٠‚٠٠١٥٥  تونغا

  ١٢٤  ٠‚٠٠١٥٥   لستي-تيمور 
  ٩٩٣  ٠‚٠١٢٣٩  جامايكا

  ١٢٤  ٠‚٠٠١٥٥  جزر سليمان
  ١٢٤  ٠‚٠٠١٥٥  جزر كوك

  ١٢٤  ٠‚٠٠١٥٥  جزر مارشال
  ٣١٠ ١٥٩  ٣‚٨٧٢١٥  الجماعة األوروبية

  ١٦ ٣٧٦  ٠‚٢٠٤٤٥  الجماهيرية العربية الليبية
  ١٢٤  ٠‚٠٠١٥٥  جمهورية أفريقيا الوسطى
  ١٩ ٤٧٨  ٠,٢٤٣١٧  جمهورية إيران اإلسالمية
  ٤ ٧١٤  ٠‚٠٥٨٨٦  الجمهورية العربية السورية

  ٣٧٢  ٠‚٠٠٤٦٥  جمهورية الكونغو الديمقراطية
  ٢٢٢ ٨١٨  ٢‚٧٨١٧٥  جمهورية كوريا

  ١ ٢٤١  ٠‚٠١٥٤٩  جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية
  ٣٦ ٢٢٧  ٠‚٤٥٢٢٧  جنوب أفريقيا

  ١٢٤  ٠‚٠٠١٥٥  جيبوتي
  ٨٩ ٠٧٨  ١‚١١٢٠٨  الدانمرك

  ١٢٤  ٠‚٠٠١٥٥  الرأس األخضر
  ١٢٤  ٠‚٠٠١٥٥  رواندا
  ١٢٤  ٠‚٠٠١٥٥  ساموا

  ٢٤٨  ٠‚٠٠٣١٠  سانت لوسيا
  ٣٧٢  ٠‚٠٠٤٦٥  سان مارينو

  ٢ ١٠٩  ٠‚٠٢٦٣٣  ي النكاسر
  ٦ ٣٢٧  ٠‚٠٧٨٩٩  سلوفاكيا
  ١٠ ١٧٣  ٠‚١٢٧٠١  سلوفينيا
  ٤٨ ١٣٧  ٠‚٦٠٠٩٦  سنغافورة
  ٦٢٠  ٠‚٠٠٧٧٤  السنغال
  ٩٩٣  ٠‚٠١٢٣٩  السودان
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 بشأن فاقية منظمة الصحة العالمية اإلطاريةاألطراف في ات
  بالدوالرات األمريكية  ٪  )٢٠٠٥نوفمبر /  تشرين الثاني٢٠في (مكافحة التبغ 

  ١٢٣ ٨١٦  ١‚٥٤٥٧٦  السويد
  ٢٤٨  ٠‚٠٠٣١٠  سيشيل
  ٢٧ ٦٦٦  ٠‚٣٤٥٤٠  شيلي
  ٢٥٤ ٧٠٣  ٣‚١٧٩٨١  الصين
  ٨ ٦٨٤  ٠‚١٠٨٤٢  عمان
  ٤٩٦  ٠‚٠٠٦٢٠  غانا

  ٣ ٧٢٢  ٠‚٠٤٦٤٧  غواتيماال
  ١٢٤  ٠‚٠٠١٥٥  غيانا

  ٢٤٨  ٠‚٠٠٣١٠  غينيا االستوائية
  ١٢٤  ٠‚٠٠١٥٥  فانواتو
  ٧٤٨ ١١٧  ٩‚٣٣٩٧٨  فرنسا
  ١١ ٧٨٦  ٠‚١٤٧١٤  الفلبين
  ٦٦ ١٢٦  ٠‚٨٢٥٥٤  فنلندا
  ٤٩٦  ٠‚٠٠٦٢٠  فيجي

  ٢ ٦٠٥  ٠‚٠٣٢٥٣  فييت نام
  ٤ ٨٣٨  ٠‚٠٦٠٤١  قبرص
  ٧ ٩٤٠  ٠‚٠٩٩١٣  قطر
  ٢٤٨  ٠‚٠٠٣١٠  مبودياك

  ٣٤٨ ٩٩١  ٤‚٣٥٦٩٤  كندا
  ١٢٤  ٠‚٠٠١٥٥  كيريباتي

  ١ ١١٧  ٠‚٠١٣٩٤  كينيا
  ١ ٨٦١  ٠‚٠٢٣٢٣  التفيا

  ٩ ٥٥٣  ٠‚١١٩٢٦  لكسمبرغ
  ٢ ٩٧٨  ٠‚٠٣٧١٧  ليتوانيا
  ١٢٤  ٠‚٠٠١٥٥  ليسوتو
  ١ ٧٣٧  ٠‚٠٢١٦٨  مالطة
  ٢٤٨  ٠‚٠٠٣١٠  مالي

  ٢٥ ١٨٥  ٠‚٣١٤٤٢  ماليزيا
  ٣٧٢  ٠‚٠٠٤٦٥  مدغشقر
  ١٤ ٨٨٨  ٠‚١٨٥٨٦  مصر

  ٢٣٣ ٦١٢  ٢‚٩١٦٥٠  المكسيك
  ١٢٤  ٠‚٠٠١٥٥  ملديف

  ٨٨ ٤٥٧  ١‚١٠٤٣٤  المملكة العربية السعودية
  ٧٦٠ ١٦٣  ٩‚٤٩٠١٨  المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية

  ١٢٤  ٠‚٠٠١٥٥  منغوليا
  ١٢٤  ٠‚٠٠١٥٥  موريتانيا

  ١ ٣٦٥  ٠‚٠١٧٠٤  موريشيوس
  ١ ٢٤١  ٠‚٠١٥٤٩  ميانمار
  ٧٤٤  ٠‚٠٠٩٢٩  ناميبيا
  ١٢٤  ٠‚٠٠١٥٥  ناورو
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 بشأن فاقية منظمة الصحة العالمية اإلطاريةاألطراف في ات
  بالدوالرات األمريكية  ٪  )٢٠٠٥نوفمبر /  تشرين الثاني٢٠في (مكافحة التبغ 

  ٨٤ ٢٣٩  ١‚٠٥١٦٨  النرويج
  ١٠٦ ٥٧١  ١‚٣٣٠٤٧  النمسا
  ١٢٤  ٠‚٠٠١٥٥  النيجر
  ٥ ٢١١  ٠‚٠٦٥٠٥  نيجيريا
  ٢٧ ٤١٨  ٠‚٣٤٢٣٠  نيوزيلندا
  ١٢٤  ٠‚٠٠١٥٥  نيووي
  ٥٢ ٢٣١  ٠‚٦٥٢٠٧  الهند

  ٦٢٠  ٠‚٠٠٧٧٤  هندوراس
  ١٥ ٦٣٢  ٠‚١٩٥١٦  هنغاريا
  ٢٠٩ ٦٦٨  ٢‚٦١٧٥٧  داهولن

  ١٢٤  ٠‚٠٠١٥٥  واليات ميكرونيزيا الموحدة
  ١ ٧٦٢ ٢٠٠  ٢٢‚٠٠٠٠٠  اليابان

  ٨ ٠١٠ ٠٠٠  ١٠٠‚٠٠٠٠٠ المجموع
  

  -٢٠٠٦فبراير /  شباط١٧الجلسة العامة الخامسة، (
  )، التقرير الثالث"ب"اللجنة   

  
  

FCTC/COP1(12)  التوصية المقدمة إلى جمعية الصحة  
  

توصية جمعية الصحة باالستمرار في دعم مبادرة التحرر من التبغ في الفترة            راف  مؤتمر األط قرر    
  . وتعزيزها، عند االقتضاء، بهدف مساعدة أمانة االتفاقية على تنفيذ أحكامها٢٠٠٩-٢٠٠٨

  
  -٢٠٠٦فبراير /  شباط١٧الجلسة العامة الخامسة، (
  )، التقرير الثالث"ب"اللجنة   

  
  

FCTC/COP1(13)  آلليات المالية الخاصة بالمساعدةالموارد وا  
  

  مؤتمر األطراف،
  

اتفاقية منظمة الـصحة العالميـة   إذ يقر بالحاجة الملحة التي تقتضي أن تنفذ جميع األطراف المتعاقدة        
   بأفضل مستوى ممكن؛اإلطارية بشأن مكافحة التبغ

  
ـ               راف واألطـراف التـي تمـر       وإذ يقر بالحاجة الملحة إلى تقديم المساعدة إلى البلدان الناميـة األط

  ؛االتفاقيةاقتصاداتها بمرحلة انتقالية، لدعمها في تنفيذ 
  

وإذ يقر كذلك بأن من الصعب تقييم مستوى وطبيعة األموال المخصصة ألنشطة تنفيذ مكافحة التبـغ،                  
ارد، وبأن مـن    ألن من غير المعروف حالياً مقدار الموارد الالزمة وال التوقيت الذي يحتاج فيه إلى تقديم المو               

  الضروري تقييم تلك االحتياجات بصورة أفضل؛
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وإذ يضع في الحسبان أن حشد التمويل يقتضي إجراء تقييم مفـصل لالحتياجـات علـى المـستوى                    
  القطري؛

  
وإذ يقر أيضاً بأن تقديم الموارد يعتمد على نشاط البلدان في طلب الدعم في هذا المجال والعثور على                    

   لتقديم المساعدة إلى برامج مكافحة التبغ؛جهات مانحة مستعدة
  

  وإذ يقر بأن ترتيبات التمويل القائمة في كثير من البلدان ترتبط بالفعل ببرامج صحية أخرى؛  
  

من االتفاقية تنص على قيام أمانة االتفاقيـة بتقـديم   ) ب(٥-٢٦وإذ يضع في الحسبان أيضاً أن المادة          
األطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، لدى الطلب، بشأن مـصادر           المشورة للبلدان النامية األطراف و    

  التمويل المتاحة بغية تيسير الوفاء بالتزاماتها بموجب االتفاقية؛
  

تطلب إلى مؤتمر األطراف أن يقوم في دورتـه األولـى           ) ج(٥-٢٦وإذ يضع في الحسبان أن المادة         
المحتملة، استناداً إلى دراسة تعدها أمانة االتفاقيـة، ومعلومـات      باستعراض مصادر وآليات المساعدة القائمة و     

  مناسبة أخرى، والنظر في كفايتها؛
  

تطلب إلى مؤتمر األطراف أخذ نتائج هذه الدراسة بعـين          ) د(٥-٢٦وإذ يضع في الحسبان أن المادة         
 أو غير ذلك من اآلليات      االعتبار لدى البت في ضرورة تعزيز اآلليات الحالية أو إنشاء صندوق عالمي طوعي            

المالية المناسبة لتوجيه الموارد المالية اإلضافية، حسب االقتضاء، إلى البلدان النامية األطراف واألطراف التي              
  تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية لمساعدتها على بلوغ غايات االتفاقية؛

  
 قبيل االستراتيجيات القطرية يعد غاية      وإذ يرى أن إدراج مكافحة التبغ في االتجاه الرئيسي آلليات من            

تتراوح بين األجل المتوسط واألجل الطويل، وأن من الضروري استخدام كل اآلليات المناسـبة فـي تحقيـق                  
  الغايات الفورية وتلبية االحتياجات الفورية؛

  
ية من قبل   وإذ يضع في الحسبان أن آليات المساعدة الدولية تلك ستعزز حشد المزيد من الموارد الوطن              

  البلدان النامية األطراف واألطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية؛
  

  :قرر ما يلي
  
دعوة جمعية الصحة إلى تقديم الدعم التام لتحديد أولويات حشد الموارد من أجل مكافحة التبغ                 )١(

  على المستويين الوطني والدولي؛
  
قديم تقرير إلى المجلس االقتصادي واالجتماعي التـابع        دعوة األمين العام لألمم المتحدة إلى ت        )٢(

لألمم المتحدة لكي يعتمد المجلس االقتصادي واالجتماعي قراراً بشأن مكافحة التبغ وما يتصل بها من               
  حشد الموارد؛

  
المعنية بمكافحة التبغ إلى    ودعوة فرقة العمل المخصصة المشتركة بين وكاالت األمم المتحدة            )٣(

ى مؤتمر األطراف، في دورته الثانية، تقريراً عن أنشطتها ومدى مالءمتها المحتملة لزيادة             أن تقدم إل  
فرص الحصول على التمويل الخاص بمكافحة التبغ، وملخصاً لعملها في مجال تكثيف استجابة األمـم     

  المتحدة لمقتضيات مكافحة التبغ؛
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عم األنشطة ذات الصلة بمكافحة التبـغ،       تشجيع المنظمات الدولية واإلقليمية كافة بقوة على د         )٤(
واإلقرار بدورها في بلوغ المرامي اإلنمائية لأللفية، والسيما المرامي المتعلقة بالحد من الفقر، وتمكين      

  المرأة، وتخفيض معدل وفيات األطفال، واالستدامة البيئية، وإقامة شراكة عالمية من أجل التنمية؛
  
طراف إلى تقديم الدعم التقني والمالي لهذا الغرض إلى البلدان النامية دعوة البلدان المتقدمة األ  )٥(

األطراف واألطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، بما يتفق مع التزاماتها بموجب االتفاقيـة،              
  وذلك من خالل القنوات الثنائية أو اإلقليمية أو الدولية أو غير ذلك؛

  
اإلقليمية ودون اإلقليمية والمؤسسات المالية الدولية وسائر الشركاء        تشجيع المنظمات الدولية و     )٦(

في التنمية بقوة على تحديد مكافحة التبغ كمجال يستحق الدعم المالي والمساعدة التقنية، والمشورة في               
مجال التدابير الضريبية الرامية إلى الحد من الطلب على التبغ، مما يمكن تقديمه إلى البلدان الناميـة                 
األطراف واألطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية لمساعدتها على الوفاء بالتزاماتها فيما يتعلق             

  باالتفاقية؛
  
دعوة البلدان النامية األطراف واألطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية إلـى إجـراء                )٧(

 بتنفيذ جميع أحكام االتفاقيـة، وإبـالغ        تقييمات لالحتياجات على ضوء التزاماتها اإلجمالية فيما يتعلق       
  الشركاء اإلنمائيين باحتياجاتها التي حددت أولوياتها؛

  
دعوة البلدان النامية األطراف واألطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية إلى العمل على               )٨(

  إنشاء آليات تمويل مستدامة داخل البلدان لمكافحة التبغ؛
  
التفاقية باالستمرار في تطوير قاعـدة البيانـات الخاصـة بالتمويـل المتـاح              مطالبة أمانة ا    )٩(

خالل الدراسة المجراة من أجل مؤتمر األطراف في دورته األولـى، ومواصـلة تحـديثها،                والمنشأة
مراعاة تقارير البلدان المقدمة إلى مؤتمر األطراف عن هذه البنود، وإتاحتهـا لألطـراف بغيـة                 مع

  يد مصادر التمويل والموارد األخرى؛تحد مساعدتها على
  
مطالبة أمانة االتفاقية بمساعدة البلدان النامية األطراف واألطراف التـي تمـر اقتـصاداتها                )١٠(

بمرحلة انتقالية، عند الطلب، في إجراء تقييمات االحتياجات، وإسداء المشورة إليها بـشأن اآلليـات               
   الشركاء اإلنمائيين بالمعلومات عن االحتياجات المحددة؛القائمة للتمويل والمساعدة التقنية، وتزويد

  
مطالبة أمانة االتفاقية بتلقي اقتراحات المشاريع المقدمـة مـن البلـدان الناميـة األطـراف                  )١١(

واألطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، فيما يتعلق بتنفيذ االتفاقية، وتوجيه هذه االقتراحـات              
   المحتملة؛إلى مصادر التمويل

  
مطالبة أمانة االتفاقية بتعزيز التعاون بين بلدان الجنوب في تبادل الخبرات العلمية والتقنيـة                )١٢(

  والقانونية، حسبما يناسب تنفيذ االتفاقية؛
  
حث البلدان المتقدمة والمؤسسات المالية الدولية والمنظمات الدولية وسائر الجهات المانحـة              )١٣(

التي ال غنى عنها للتنفيذ التام لالتفاقية، بناء على طلبات محـددة، إلـى البلـدان                على توجيه الموارد    
  النامية األطراف واألطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، بغية تنفيذ االتفاقية؛
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مطالبة أمانة االتفاقية بإطالق حملة لتوعية الشركاء المحتملين في عملية التنمية لحشد الـدعم                )١٤(
لمالي والتقني الالزم للبلدان النامية األطراف واألطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، بغيـة              ا

  .مساعدتها على تنفيذ االتفاقية
  

  -٢٠٠٦فبراير /  شباط١٧الجلسة العامة الخامسة، (
  )، التقرير األول"أ"اللجنة   

  
  

FCTC/COP1(14)  التبليغ وتبادل المعلومات  
  

  ،مؤتمر األطراف
  

 من اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحـة التبـغ،            ١-٢١إذ يضع في اعتباره المادة      
  والتي تنص على أن تقدم األطراف تقارير دورية عن قضايا محددة إلى مؤتمر األطراف؛

  
 التي تفوض مؤتمر األطراف في تحديـد تـواتر وأشـكال            ٢-٢١وإذ يضع في اعتباره أيضاً المادة       

  تقارير، وتنص على أن يقدم كل طرف تقريره األولي في حدود سنتين من بدء سريان االتفاقية بالنسبة له؛ال
  

انعقـاد  ، سيلزم أن يقدم عدد من األطراف تقـاريره األوليـة قبـل              ٢-٢١وإذ يدرك أنه، وفقاً للمادة        
  االجتماع الثاني لمؤتمر األطراف؛

  
مستوى الوطني ال ينبغي، على ضـوء محدوديـة الخبـرات           وإذ يضع في اعتباره أن التبليغ على ال         

  والموارد، أن يشكل عبئاً ثقيالً دون داعٍ؛
  

وإذ يضع في اعتباره أيضاً التقارير الوطنية ينبغي أن تمكن األطراف من االسـتفادة مـن تجـارب                    
  بعضها البعض من خالل آلية فعالة إلبداء التعليقات؛

  
  : ما يليقرر

  
اً النموذج الخاص بتقديم التقارير الوطنية على النحو المبين في استمارة التبليغ            أن يعتمد مؤقت    )١(

  الواردة في المرفق، إلى أن يتم النظر فيه مرة أخرى في دورته التالية؛
  
متدرجة، مثلمـا هـو مبـين فـي القـسم           / أن يطلب تقديم التقارير الوطنية بطريقة تدرجية        )٢(

  ا الوارد في المرفق؛المخصص لدورية التقارير وتوقيته
  
، بموجب  ٢٠٠٧أن يطلب إلى تلك األطراف المطلوب منها أن تقدم تقاريرها األولية في عام                )٣(

  ، أن تستخدم النموذج المؤقت في استيفاء تقاريرها األولية؛٢-٢١الحكم الوارد في المادة 
  
نية، كما هو محـدد فـي   تحديد ثالث فئات من القضايا التي يجب أن تقدم عنها التقارير الوط      )٤(

  المرفق؛
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، واألسئلة االختيارية إذا رغـب      ١أن يطلب إلى كل طرف أن يقدم تقريره األولي عن الفئة              )٥(
  في ذلك، في غضون سنتين من بدء النفاذ بالنسبة له؛

  
   في دورته الثانية؛٣ و٢إعداد نماذج خاصة بالفئتين   )٦(
  
 في غضون خمس سنوات من بدء       ٢لثاني عن الفئة    أن يطلب إلى كل طرف أن يقدم تقريره ا          )٧(

  النفاذ بالنسبة له؛
  
 في غضون ثماني سنوات من بدء       ٣أن يطلب إلى كل طرف أن يقدم تقريره الثالث عن الفئة              )٨(

  النفاذ بالنسبة له؛
  

  ؛٢٠٠٩أن يجري تقييماً مستقالً لترتيبات التبليغ في عام   )٩(
  
  .٢٠١٠بليغ في عام أن يواصل النظر في مسألة الت  )١٠(

  
  المرفق

  
  النطاق

  
ط العريضة للنهج المقترح لتقديم األطراف التقارير إلى مؤتمر األطراف عن           ويبين هذا المرفق الخط   

ويغطي هذا النهج، تقريباً،    . التقدم المحرز في تنفيذ اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ           
  .٢٠١٠وقع أن يستعرضه مؤتمر األطراف قبل عام السنوات الخمس األولى ويت

  
  ٢١المادة 

  التبليغ وتبادل المعلومات
  
، لهـذه االتفاقيـة   تقارير دورية عن تنفيـذه  ، عن طريق األمانة األطراف،يقدم كل طرف إلى مؤتمر    -١

  :يلي تشمل ما
  
ى المتخـذة لتنفيـذ      التـدابير األخـر    أومعلومات عن التدابير التشريعية والتنفيذية واإلدارية         )أ(

  االتفاقية؛
  
التفاقية، وعن التدابير   ا عن أي صعوبات أو عقبات تعترض تنفيذه         ، عند االقتضاء،  معلومات  )ب(

  المتخذة لتذليل تلك العقبات؛
  
المعلومات المناسبة عن المساعدة المالية والتقنية المقدمة أو المتلقاة من أجل أنشطة مكافحـة                )ج(

  التبغ؛
  
  ؛٢٠ في المادة على النحو الواردعن المراقبة والبحوث معلومات   )د(
  
  .٢-١٩ و٥-١٥و) د(٤-١٣ و٣-١٣ و٢-١٣ و٣-٦  في الموادالمبينةالمعلومات   )ه(
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 ويقدم كل طرف تقريره األولـي       . تقديم جميع األطراف للتقارير    تواتر وأشكال يحدد مؤتمر األطراف      -٢
  .بة له سنتين من بدء سريان االتفاقية بالنسغضونفي 

  
ء ، بنـا  األطرافمساعدة  الترتيبات الرامية إلى     مؤتمر األطراف في     ينظر،  ٢٦و ٢٢بالمادتين   عمالً  -٣

  .هذه المادة للوفاء بالتزاماتها بموجب ها،على طلب
  

يخضع تبليغ وتبادل المعلومات بمقتضى االتفاقية للقانون الوطني بشأن الخصوصية والسرية، وتحمي              -٤
  .التفاق المتبادل بينها، أي معلومات سرية يتم تبادلهااألطراف، حسب ا

 
  الهدف

  
الهدف المتوخى من التبليغ هو تمكين األطراف من فهم تجارب بعضها البعض في تنفيذ اتفاقية منظمة                
الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ والتعلم من هذه التجارب، وذلك بتقديم تفاصيل عن التقـدم الـذي             

  .البلدان األعضاء في التنفيذتحرزه 
  

  ).د)(٥(٢٣ وستشكل تقارير األطراف األساس الذي يستند إليه النظر في تنفيذ االتفاقية وفقاً للمادة
  

  ترتيبات التبليغ المتدرجة
  

يقترح أن تكون ترتيبات التبليغ متدرجة، بحيث يـشمل التقريـر األول البنـود األساسـية للبيانـات                  
 والتمويل فيما يتعلق بأنشطة التنفيذ، وبحيث تُدرج مسائل أعقد أو تفاصيل أكبـر فـي                والتشريعات والضرائب 

  .ولتيسير ذلك، يمكن تجميع األسئلة في ثالث فئات. التقارير الالحقة
  
   وتوقيتها التقاريردورية

  
ليـه  يقترح أن تقدم األطراف في البداية تقاريرها بعد التصديق على االتفاقية بسنتين، مثلما تـنص ع               
  :اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ، ثم كل ثالث سنوات متتالية، على النحو التالي

  
 في غضون سنتين من     ١تقدم األطراف تقارير بشأن جميع األسئلة الرئيسية المندرجة ضمن الفئة             •

ويجوز لألطـراف  . لتبليغ الدنيا وسيشكل ذلك ترتيبات ا   . تاريخ بدء نفاذ االتفاقية بالنسبة لكل منها      
  .)انظر استمارة التبليغ. (أن تقدم أيضاً تقارير بشأن أسئلة اختيارية منتقاة، إذا رغبت في ذلك

  
 في غضون خمس سنوات من      ٢تقدم األطراف تقارير بشأن جميع األسئلة المندرجة ضمن الفئة            •

ويجـوز  . لتقارير متطلبات التبليغ الـدنيا    وتشكل هذه ا  . تاريخ بدء نفاذ االتفاقية بالنسبة لكل منها      
لم يتم تحديـدها    . (لألطراف أن تقدم أيضاً تقارير بشأن أسئلة اختيارية منتقاة، إذا رغبت في ذلك            

  .)بعد
  
سنوات من    في غضون ثماني   ٣تقدم األطراف تقارير بشأن جميع األسئلة المندرجة ضمن الفئة            •

  .)لم يتم تحديدها بعد. (تاريخ بدء نفاذ االتفاقية بالنسبة للبلد
  

  .وستُستكمل هذه التقارير للبلد بخطط األطراف القطرية السنوية الخاصة بالتنفيذ  
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وستتيح هذه العملية لألمانة تلقي التقارير بصورة متدرجة بدالً من أن يحين موعد تقديم جميع تقارير                
  .وقت ذاتهاألطراف في ال

  
وينبغي أن تضع األطراف في اعتبارها، لدى إعداد التقارير، فرص التعلم من بعضها البعض، كمـا                
ينبغي، عند االقتضاء، أن تُدرج أمثلة أفضل الممارسات أو تفاصيل االتصال بالبريد اإللكتروني بالشخص الذي    

  .يمكنه إعطاء المزيد من المعلومات عن جانب من جوانب التنفيذ
  

إلى البلدان ذات االقتصادات النامية والبلدان التي تمـر اقتـصاداتها           المقدمة  المساعدة  
  بمرحلة انتقالية

  
  :في هذا الفرع من التقرير ينبغي أن تقوم األطراف بالتبليغ عما يلي

  
 قدرتها على تقديم المساعدة، المالية منها والتقنية، في حالة الشركاء اإلنمائيين وكذلك المـساعدة               •

  المقدمة بالفعل؛ أو 

المجاالت التي ترى أنها تحتاج فيها إلى مساعدة ومدى تلبية هـذه الحاجـة أو عـدم تلبيتهـا،                     •
والتقديرات الخاصة بالمساعدة التقنية والمالية الالزمة لتمكينها من االنتقال إلى فئة التبليغ التالية،             

ويمكن أن يشمل ذلك أيـضاً  . حلة انتقاليةفي حالة االقتصادات النامية واالقتصادات التي تمر بمر    
  .المقدمة بالفعل/ أية صعوبات أو عقبات تعترض سبيل التنفيذ، وكذلك المساعدة المتلقاة

  
وباإلضافة إلى ذلك ينبغي أن تنظر األمانة، على وجه الخصوص، في هذا الفرع الخـاص بتقـارير                 

. رات والموارد المتاحة مع االحتياجـات المحـددة       األطراف، وأن تعمل كمركز تبادل هدفه تيسير تنسيق المها        
وفي الحالة األولى ينبغي أن تعمل األمانة على إدارة هذه العملية داخل األقاليم لكي تتسنى زيادة الكفـاءة فـي                    

  .العمل وتعزيز الفهم داخل األقاليم
  

   في الوقت الحاضربحوث المراقبةبيانات و
  

نات المتوافرة لديها بما في ذلك بيانات منظمة الصحة العالميـة           ينبغي لألمانة أن تستخدم مجموع البيا     
  :ومبادرة التحرر من التبغ، وأية بيانات أخرى مناسبة، والتي تعرفها حق المعرفة وتستأنس بها، ومنها

  
المسح العالمي الخاص بالشباب والتبغ، الذي تجريه منظمة الصحة العالمية باالشتراك مع مراكز               •

  حدة لمكافحة األمراض والوقاية منهاالواليات المت

المسح العالمي الخاص بالعاملين في المدارس، الذي تجريه منظمة الصحة العالمية باالشتراك مع               •
  مراكز الواليات المتحدة لمكافحة األمراض والوقاية منها

 مراكز  المسح العالمي الخاص بمهنيي الصحة، الذي تجريه منظمة الصحة العالمية باالشتراك مع             •
  الواليات المتحدة لمكافحة األمراض والوقاية منها

  المسح الصحي العالمي  •

  قاعدة بيانات منظمة الصحة العالمية الخاصة بالوفيات  •

  قاعدة البيانات اإلقليمية الخاصة بمكافحة التبغ  •

  النهج التدريجي لمنظمة الصحة العالمية   •
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  الترجمة
  

ينبغي أن تتوقـع مـن األمانـة أن تقـوم            للغات الرسمية الست، وال   تقدم األطراف تقاريرها بإحدى ا      
وبالرغم من ذلك، يتوقع أن تقوم األمانة، عند النظر في التقارير، بإتاحـة ملخـصات للتقـارير أو                  . بترجمتها

  .بتحليالت للتقارير تركز على اإلنجازات البارزة أو المجاالت التي يكون تبادل المعلومات حولها ذا قيمة
  
   المعلوماتبليغت
  

لتيسير الحصول على أمثلة ألفضل الممارسات في مجاالت محددة لمكافحة التبغ، يقتـرح أن تُتـاح                  
تقارير لفترة سنتين، وتقارير : تقارير جميع األطراف على أحد مواقع اإلنترنت مع ترتيبها تحت العناوين التالية

ين األطراف من فهم التقدم المحرز على الصعيد الدولي         لفترة خمس سنوات، وتقارير لفترة ثماني سنوات؛ لتمك       
ويتوقع أن يتاح للبلدان التي لم تصدق بعد        . في تنفيذ اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ         

على االتفاقية، والتي قد ترغب في الحصول على معلومات تتيح لها اتخاذ خطوات فعالة في مجـال مكافحـة                   
  .ويتفق هذا مع هدف تعلم األطراف من تجارب بعضها البعض. ، النفاذ إلى هذا الموقع على اإلنترنتالتبغ

  
كما يتوقع أن تقدم األمانة تحلـيالً       . ويتوقع أن تبدي األمانة التعليقات لكل طرف من األطراف المبلغة           

أن يقدم هذا الملخص كل عام، بدايةً من        وينبغي  . للتقدم الذي يتم إحرازه على الصعيد الدولي في تنفيذ االتفاقية         
  :وينبغي أن يستهدف ما يلي. ٢٠٠٧عام 

  
  توضيح التقدم المحرز على الصعيدين الدولي واإلقليمي؛  •

  تسليط الضوء على أبرز اإلنجازات؛  •

  .الداللة على إرادة التعلم من الغير  •
  

التابعة لمنظمة الصحة العالميـة فرصـة       كما يقترح أن توفر اجتماعات المجموعات اإلقليمية القائمة           
لتبادل المعلومات، والحصول على تعليقات من األطراف األخرى بخصوص التقدم المحرز في تنفيـذ اتفاقيـة                

  .منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ
  

 التي تتلقاهـا األمانـة      وسيقوم مؤتمر األطراف بتحليل التقدم، إقليمياً وعالمياً، باالستناد إلى التقارير           
  .وتحللها

  
وتجدر اإلشارة إلى أن البنود المحددة في استمارة التبليغ ليست وافية، ولكنها تعكـس روح االتفاقيـة                   
  .ومقصدها

  
  التوجهات المستقبلية

  
، على أن يتولى مـؤتمر األطـراف        ٢٠٠٩يقترح كذلك إجراء تقييم مستقل لترتيبات التبليغ في عام            

  .٢٠١٠مر مرة أخرى في عام النظر في األ
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  استمارة التبليغ
  
  منشأ التقرير  -١
  

    اسم الطرف المتعاقد)    أ(

    التنسيق الوطني/ معلومات عن مركز االتصال)  ب(

    اسم موظف االتصال ولقبه

    العنوان البريدي

    رقم الهاتف

    رقم الفاكس

    عنوان البريد اإللكتروني

 االتصال الـذي يقـدم      معلومات عن موظف  )   ج(
  التقرير الوطني إذا كان غير الشخص المذكور أعاله

  

    اسم موظف االتصال ولقبه

    العنوان البريدي

    رقم الهاتف

    رقم الفاكس

    عنوان البريد اإللكتروني

    توقيع الموظف المسؤول عن تقديم التقرير)    د(

    اسم الموظف ولقبه

    االسم الكامل للمؤسسة

    وان البريديالعن

    رقم الهاتف

    رقم الفاكس

    عنوان البريد اإللكتروني

    عنوان صفحة اإلنترنت

    الفترة المبلغ عنها)   ه(

    تاريخ تقديم التقرير)   و(
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  ديمغرافيةبيانات   -٢
  

  :العمر والجنس  )أ(
  

            )أحدث سنة(السنة 
            الفئات العمرية

            ذكورالالنسبة المئوية للسكان 
            اإلناثالنسبة المئوية للسكان 

             السكانمجموعالنسبة المئوية من 
  

  ):اختياري(األصل اإلثني   )ب(
  

            اسم المجموعة اإلثنية

            النسبة المئوية من مجموع السكان
  
  تعاطي التبغ  -٣
  

  ))أ(٣-٢٠ة المادو، ٢-٢٠المادة و) أ(٢-١٩المادة : المرجع(االنتشار معدل   )١(
  

  :التبغ المستعمل في التدخين  )أ(
  

 ١الفئات العمرية  
  سنة البيانات  منتجات التبغ المدرجة  )البالغون(

  )أحدث سنة(
 معدل االنتشار

)٪(  

  الذكور
          ٢المدخنون اليوميون

          ٢المدخنون الَعرضيون
  اإلناث

          ٢المدخنات اليوميات
          ٢المدخنات العرضيات

  )ذكور وإناث (المجموع
          ٢المدخنون اليوميون

          ٢المدخنون العرضيون
  
  

                                                           
 .، إلخ٤٤-٣٥، ٣٤-٢٥: يفضل استخدام فئات العشر سنوات، مثل   ١
 .تضع األطراف تعاريف لهذا المصطلح   ٢
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  :يرجى تقديم متوسط عدد السجائر المدخنة يومياً من قبل كل فئة سكانية مدخنة، إن ُأتيحت هذه البيانات
  

 ١الفئات العمرية  
  )البالغون(

منتجات التبغ 
  المدرجة

  سنة البيانات
  )أحدث سنة(

متوسط عدد 
مدخنة السجائر ال
  يومياً

          ٢المدخنون

          ٢المدخنات

          ٢مجموع المدخنين والمدخنات
  

  ):اختياري(التبغ العديم الدخان، بما في ذلك السعوط وتبغ المضغ   )ب(
  

 ١الفئات العمرية  
  )البالغون(

منتجات التبغ 
  المدرجة

  سنة البيانات
  )أحدث سنة(

  معدل االنتشار
)٪(  

  الذكور

          ميونالمتعاطون اليو

          ٢المتعاطون الَعرضيون

  اإلناث

          المتعاطيات اليوميات

          ١المتعاطيات العرضيات

  المجموع

          المتعاطون اليوميون من الجنسين

          ١ من الجنسينالمتعاطون العرضيون
  

فرة بـشأن المجموعـات اإلثنيـة،       اإذا كانت هناك بيانات مناسبة خاصة باالنتشار متو         )ج(
  :رجى تقديمهاي

  
منتجات التبغ  المجموعة اإلثنية  

  المدرجة
سنة البيانات 

  )أحدث سنة(
  )٪(االنتشار معدل 

          المتعاطون اليوميون

          ١المتعاطون الَعرضيون
  
  
  

                                                           
يجارة واحدة على األقل خالل الثالثـين  ينبغي أن تضع األطراف تعريفاً للمدخنين من الشباب، على سبيل المثال، س   ١

 .يوماً الماضية
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  :إذا كانت هناك بيانات مناسبة خاصة باالنتشار متوافرة بشأن فئات الشباب، يرجى تقديمها  )د(
  

ات التبغ منتج  ٢فئات الشباب  
  المدرجة

سنة البيانات 
  )أحدث سنة(

  ١)٪(االنتشار 

          الذكور

          اإلناث
  

  التوريد  )٢(
  
  )٥-١٥ للمادة وفقاً، )أ(٤-١٥المادة و، )ج(٤-٢٠المادة : المرجع(التوريد المشروع للتبغ   )أ(

  
  الواردات  الصادرات  اإلنتاج المحلي  

        )أحدث سنة(السنة 

 المنتج والوحدة؛   يرجى تحديد (الكمية  
  )بماليين السجائر، مثالً

      

  ) الصادرات-الواردات + (اإلنتاج المحلي = التوريد المشروع : مالحظة
  

  .يرجى تقديم معلومات عن حجم المبيعات المعفاة من الرسوم، إن توافرت  )ب(
  

  

  
  )٥-١٥ للمادة وفقاً) أ(٤-١٥المادة : المرجع(مصادرة التبغ غير المشروع   )ج(

  
  منتجات التبغ األخرى  السجائر  

  )اختياري؛ يرجى تحديد المنتج(

      )أحدث سنة(السنة 

  الكمية المصادرة
  )يرجى تحديد الوحدة؛ بماليين القطع مثالً(

    

  
: المرجـع (؟    )اختيـاري (يرجى تقديم معلومات عن كميات التبغ غير المشروعة أوالمهربة            )د(

  )٥-١٥للمادة  وفقاً )أ(٤-١٥المادة 
  

  

  
  

                                                           
 .تضع األطراف تعاريف لهذا المصطلح   ١
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  فرض الضرائب  -٤
  

يرجى بيان معدالت الضرائب التي تفرضونها على منتجات التبغ علـى جميـع مـستويات                 )أ(
مكس، أو ضـريبة القيمـة      : يحدد نوع الضريبة  (الحكومة، ويرجى توخي الدقة قدر اإلمكان       
  )٣-٦المادة : المرجع). (المضافة أو رسوم على المبيعات أو الواردات

  
  

  
الرجاء تقديم الوثائق بواحدة مـن     . ()٣-٦المادة  : المرجع (إرفاق الوثائق ذات الصلة   يرجى    )ب(

  ).  كان ذلك متاحاًإذااللغات الست الرسمية، 
  

يرجى بيان أسعار البيع بالتجزئة ألشيع ثـالث عالمـات تجاريـة مـن منتجـات التبـغ                    )ج(
: المرجـع (نة ذات الـصلة     والمستوردة المندرجة ضمن واليتكم القضائية، وذكر الس       المحلية
  ))أ(٢-٦المادة 

  
  

  
  التدابير التشريعية والتنفيذية واإلدارية، والتدابير األخرى  -٥
  

  األسئلة األساسية  )١(
  

  .ينبغي مالحظة أن التدابير المحددة أدناه ليست شاملة، وإنما تُعبر عن روح ومقصد االتفاقية اإلطارية
  

الرجاء توفير  . (إلجابة بنعم، يرجى إرفاق ملخص وجيز والوثائق المعنية       وفي حال ا  . يرجى اإلجابة بنعم أو ال    
  ).الوثائق بواحدة من اللغات الست الرسمية، إذا كان ذلك متاحاً

  
 باعتماد وتنفيذ تدابير تشريعية وتنفيذيـة       قمتمهل   ،)أ(١-٢١بالمادة  عمالً    المادة

  :أو تدابير أخرى بشأن/ وإدارية و
ــم  ــاء (نع الرج

خـص  إرفـاق مل 
 والوثـائق وجيز  

  )الصلةذات 

  ال

   للحد من الطلب على التبغالتدابير السعرية والضريبية

حظر أو تقييد مبيعات منتجات التبغ المعفـاة مـن الـضرائب والرسـوم                )ب(٢-٦
  أو توريدها من قَبلهم؟/ الجمركية إلى المسافرين الدوليين و

    

  معدومة/ جزئية/ كاملة  الحماية من التعرض لدخان التبغ

      

      

      

      

  في أماكن العمل الداخلية؟  ٢- ٨
  المباني الحكومية  -
  مرافق الرعاية الصحية  -
  المرافق التعليمية  -
  أماكن العمل الخاصة  -
        أماكن أخرى  -
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        في وسائل النقل العام؟  

      

      

      

  في األماكن العمومية الداخلية؟  

  المرافق الثقافية  -

   الليليةالحانات والنوادي  -

  المطاعم  -

  أماكن أخرى  -
      

، يرجى تقديم تفاصيل محددة للحظر الجزئي، في هذا         ٢-٨بشأن التدابير الواردة في المادة      " جزئية"إذا كانت إجاباتك    
  :اإلطار

  تنظيم الكشف عن منتجات التبغ

للـسلطات  مستورديها بـأن يكـشفوا      أو  / مطالبة صانعي منتجات التبغ و      ١٠
  ؟هاالحكومية عن محتويات

    

  

  االتجار غير المشروع بمنتجات التبغ

  )أ(٢-١٥       عالمة تساعد على تحديد منشأ المنتج؟العبواتاشتراط أن تحمل 

تساعد على تحديد ما إذا كان المنتج مطروحاً بصورة قانونية للبيـع فـي            و
  السوق المحلية؟

    

أو أن ترد باللغـة أو      /  و كل واضح للعيان  بشاشتراط أن تُعرض العالمات       ٣-١٥
  ؟غات الرئيسيةالل

    

       تشريع ضد االتجار غير المشروع بمنتجات التبغ؟تعزيزسن أو  )ب(٤-١٥

      التمكين من مصادرة اإليرادات المتأتية من االتجار غير المشروع؟  )ه(٤-١٥

ـ          المنح    ٧-١٥ يم اإلنتـاج   تراخيص أو اتخاذ تدابير أخرى من أجل مراقبة أو تنظ
  والتوزيع؟

    

  المبيعات التي تستهدف القصر والمبيعات بواسطة القصر

ــد   لقصر؟التي تستهدف احظر مبيعات منتجات التبغ   ١-١٦ ــى تحدي يرج
  :السن القانونية

  

 حظر توزيع منتجات التبغ المجانية على الناس وخصوصاً         تعزيزحظر أو     ٢-١٦
  القصر؟

    

       المفردة أو في علب صغيرة؟حظر بيع السجائر  ٣-١٦

      فرض جزاءات على الباعة والموزعين؟  ٦-١٦

      حظر مبيعات منتجات التبغ بواسطة القصر؟  ٧-١٦

  المسؤولية

معالجة مسألة المسؤولية الجنائية والمدنيـة، بمـا فيهـا التعـويض عنـد                ١-١٩
  االقتضاء؟
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  أسئلة اختيارية  )٢(
  

، ولكـن  ١  تشترط اإلجابة عن هذه األسئلة عند تقديم التقارير المندرجة ضمن الفئةينبغي اإلحاطة علماً بأنه ال    
  .تجوز اإلجابة عنها في ذلك الحين، إن أمكن

  
أو  / باعتماد وتنفيذ تدابير تشريعية أو تنفيذية أو إداريـة و          قمتمهل    المادة

  : بشأنتدابير أخرى
ــم  ــاء (نع الرج

إرفـاق ملخـص   
والوثـائق  وجيز  
  ١) الصلةذات

  ال

  تنظيم محتويات منتجات التبغ

       وقياس محتويات منتجات التبغ؟فحص

       وقياس انبعاثات منتجات التبغفحص

      تنظيم محتويات منتجات التبغ؟

٩  
  

      تنظيم انبعاثات منتجات التبغ؟

  تغليف وتوسيم منتجات التبغ

 الترويج لـه    اشتراط أال تؤدي طريقة تغليف وتوسيم منتج التبغ إلى          )أ(١-١١
   ؟بأي وسيلة كاذبة أو خادعة أو مضللة أو قد تُعطي انطباعاً خاطئاً

    

اشتراط أن يحمل أيضاً أي شكل من أشـكال التغليـف والتوسـيم               )ب(١-١١
  تحذيرات صحية تصف آثار تعاطي التبغ الضارة؟

    

ضمان أن تكون التحذيرات الصحية معتمدة من الـسلطة الوطنيـة             )١)(ب(١-١١
  تصة؟المخ

    

      ضمان أن تكون التحذيرات الصحية متغايرة؟  )٢)(ب(١-١١

ضمان أن تكون التحذيرات الصحية كبيرة وواضحة وظاهرة للعيان           )٣)(ب(١-١١
  ومقروءة؟

    

٪ من مساحة   ٣٠ضمان أن تغطي التحذيرات الصحية ما ال يقل عن          
  العرض الرئيسية؟

    

  )٤)(ب(١-١١
٪ أو أكثـر مـن مـساحة        ٥٠ة  ضمان أن تغطي التحذيرات الصحي    

  العرض الرئيسية؟
    

ضمان أن تتخذ التحذيرات الصحية شكل صـور أو نقـوش أو أن               )٥)(ب(١-١١
  تشمل صوراً ونقوشاً؟

    

اشتراط أن يتضمن أي شكل من أشكال التغليف والتوسيم معلومـات             ٢-١١
  عن مكونات منتجات التبغ ذات الصلة وانبعاثاتها؟

    

        
  

                                                           
يرجى تقديم هذه الوثائق بواحدة من اللغات الست الرسمية، إن أمكن، مع اإلشارة بالتحديد إلى فروع تـشريعكم ذي     ١

 ".بنعم"الصلة فيما يتعلق بكل إجابة 



  40 الدورة األولى لمؤتمر األطراف 

  

أن تظهر التحذيرات والمعلومات الكتابية األخرى على كـل         اشتراط    ٣-١١
عبوة وعلى أي شكل من أشكال التغليف والتوسيم الخارجيين بلغة أو           

  لغات بلدكم الرئيسية؟

    

  ورعايتهوالترويج له اإلعالن عن التبغ 

فرض حظر شامل على جميع أشكال اإلعالن عن التبغ والترويج له           
  ورعايته؟

    ٢-١٣  

  
العـابرة للحـدود     أنشطة اإلعالن والترويج والرعايـة       ي ذلك بما ف 

  إقليم بلدكم؟والناشئة من داخل 
    

فرض قيود على جميع أنشطة اإلعالن عن التبـغ والتـرويج لـه             
  ؟ورعايته، حال عدم وجود حظر شامل

    ٣-١٣  

  
فرض قيود أو فرض حظر شامل على أنشطة اإلعـالن والتـرويج            

   والناشئة من داخل إقليم بلدكم؟والرعاية العابرة للحدود
    

حظر جميع أشكال اإلعالن عن التبغ والترويج له ورعايتـه التـي              )أ(٤-١٣
كاذبة أو خادعة أو مضللة     تروج لمنتج من منتجات التبغ بأي وسيلة        

  ؟أو قد تُعطي انطباعاً خاطئاً

    

ى  أو تحذيرات أو رسائل أخر     تصحب تحذيرات صحية  المطالبة بأن     )ب(٤-١٣
  ورعايته؟أنشطة اإلعالن عن التبغ والترويج له مالئمة كل 

    

تقييد استخدام الحوافز المباشرة أو غير المباشرة التي تشجع عامـة             )ج(٤-١٣
  الناس على شراء منتجات التبغ؟

    

مطالبة دوائر صناعة التبغ بالكشف للسلطات الحكومية المعنية عمـا       )د(٤-١٣
شطة التي لم تحظـر بعـد فيمـا يتعلـق        تنفقه هذه الدوائر على األن    

  ؟والرعايةباإلعالن والترويج 

    

 في اإلذاعة والتلفزيون    والرعايةفرض قيود على اإلعالن والترويج        )ه(٤-١٣
  خرى مثل اإلنترنت؟األ اإلعالمووسائل اإلعالم المطبوعة ووسائل 

    

ة  واألنـشط  لألحداثفرض حظر أو قيود على رعاية شركات التبغ           )و(٤-١٣
  أو للمشتركين فيها؟/ الدولية و

    

  
  :إذا كانت لديكم أية تشريعات أو تدابير أخرى ال يشملها السؤال الخامس، فبإمكانكم إيراد تفاصيل أخرى هنا
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  الخطط البرامج و  -٦
  

  األسئلة األساسية  )١(
  

  .مقصد االتفاقية اإلطاريةينبغي مالحظة أن التدابير المحددة أدناه ليست شاملة وإنما تعبر عن روح و
  

  
الرجاء (نعم 

إرفاق الوثائق 
  ١)ذات الصلة

  ال

هل قمتم بإعداد وتنفيذ استراتيجيات وخطط وبرامج وطنية شاملة متعددة القطاعات 
  )١-٥المادة (لمكافحة التبغ؟ 

    

إذا كانت اإلجابة ال، فهل تم إعداد وتنفيذ استراتيجيات وخطط وبـرامج جزئيـة؟              
  )١-٥المادة (

    

  
إذا كانت إجابتكم على أيٍّ من السؤالين األولين باإليجاب، فما هي المسائل من ضمن البنود التالية التـي تـتم                    

يرجـى تقـديم    . (وضع العالمات، وملخص وجيز   يرجى  تغطيتها في هذه االستراتيجيات والخطط والبرامج؟       
  ).الستالرسمية الملخص بإحدى اللغات 

  
  االلتزامات العامة

    اتصال لمكافحة التبغ؟) مراكز( وطنية أو مركز إقامة آلية تنسيق  )أ(٢-٥

    حماية السياسات من المصالح التجارية وأية مصالح راسخة أخرى لدوائر صناعة التبغ؟  ٣-٥

  التثقيف واالتصال والتدريب وتوعية الجمهور

ة الجمهـور بـشأن المخـاطر       توسيع نطاق االستفادة من برامج فعالة وشاملة للتثقيف ولتوعي        
  الصحية؟

  

    أو عامة الجمهور؟/ تستهدف الكبار و... 

  )أ(١٢

    تستهدف األطفال والشباب؟... 

 بشأن المخاطر الصحية المحتملة المترتبة على اسـتهالك التبـغ والتعـرض             الجمهورتوعية    )ب(١٢
  ن التبغ؟ فوائد اإلقالع عن تعاطي التبغ وأنماط الحياة المتحررة موبشأنلدخانه، 

  

    حصول عامة الناس على مجموعة واسعة من المعلومات عن دوائر صناعة التبغ؟  )ج(١٢

لـدوائر  توعية ومشاركة الهيئات العامة والخاصة والمنظمات غير الحكومية غيـر المنتـسبة               )ه(١٢
 التبغ في وضع وتنفيذ برامج واستراتيجيات مشتركة بين القطاعات من أجل مكافحـة              صناعة

  غ؟التب

  

  
  

                                                           
 .ئق بإحدى اللغات الست الرسمية، إن أمكنيرجى تقديم هذه الوثا   ١
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  التدابير الرامية إلى الحد من الطلب فيما يتعلق باالعتماد على التبغ واإلقالع عنه

مبادئ توجيهية شاملة ومتكاملة، قائمة على القرائن العلمية وأفضل الممارسات، لتعزيز اإلقالع              ١-١٤
  ؟والعالج المالئم لالعتماد على التبغعن تعاطي التبغ 

  

 المستحضرات  كلفة ميسورة على العالج من االعتماد على التبغ، بما في ذلك          تيسير الحصول بت    )د(٢-١٤
  الصيدالنية؟

  

  تقديم الدعم لألنشطة البديلة ذات الجدوى االقتصادية

تعزيز البدائل ذات الجدوى االقتصادية للعاملين في صناعة التبغ وزارعيه وآحاد بائعيه، حسب               ١٧
  الحالة؟

  

  المعلوماتالبحوث والمراقبة وتبادل 

إجراء البحوث التي تتناول العوامل الحاسمة في استهالك التبغ والتعرض لدخانه وعواقبهمـا،               )أ(١-٢٠
  والبحوث التي تستهدف تحديد المحاصيل البديلة للتبغ؟

  

    قاعدة بيانات محدَّثة مستقاة من برامج المراقبة الوطنية؟  )ب(٤-٢٠

  
  

  أسئلة اختيارية  )٢(
  

  ال والتدريب وتوعية الجمهورالتثقيف واالتص

وضع برامج مالئمة للتدريب أو التثقيف بشأن مكافحة التبغ، تكون موجهـة ألشـخاص مثـل                )د(١٢
العاملين الصحيين، والعاملين في المجتمعات المحلية، والمرشدين االجتماعيين، والعاملين فـي           

  ؟األشخاص المعنيينالمجال اإلعالمي، والمربين، وصناع القرار، واإلداريين، وسائر 

  

توعية عامة الناس وحصولهم على المعلومات المتعلقة بالعواقب الصحية واالقتصادية والبيئية             )و(١٢
  الضارة المترتبة على إنتاج التبغ واستهالكه؟

  

  التدابير الرامية إلى الحد من الطلب فيما يتعلق باالعتماد على التبغ واإلقالع عنه

هدف التشجيع على اإلقالع عن تعاطي التبغ، في أماكن مثل المؤسسات           ب برامج   تصميم وتنفيذ   )أ(٢-١٤
  التعليمية ومرافق الرعاية الصحية وأماكن العمل وأوساط ممارسة الرياضة؟

  

دمج تشخيص وعالج االعتماد على التبغ وخدمات إسداء المشورة بشأن اإلقالع عن التبغ فـي                 )ب(٢-١٤
عليمية، والخطط واالستراتيجيات الوطنيـة، بمـشاركة العـاملين         البرامج الوطنية الصحية والت   

  الصحيين والعاملين في المجتمعات المحلية والمرشدين االجتماعيين

  

إقامة برامج، ضمن مرافق الرعاية الصحية ومراكز التأهيل الـصحي، للتـشخيص وإسـداء                )ج(٢-١٤
  المشورة والوقاية من االعتماد على التبغ وعالجه

  

  البيئة وصحة األفرادحماية 

 وصـنعه  زراعة التبـغ      البيئة بشأن  االهتمام الواجب بحماية البيئة وصحة األفراد، فيما يخص         ١٨
  ؟بلدكمداخل أراضي 
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  البحوث والمراقبة وتبادل المعلومات

 لجميع العاملين في أنشطة مكافحة التبغ، بما في ذلك البحـث             الموجه توفير التدريب والدعم    )ب(١-٢٠
  والتطبيق والتقييم؟

  

برامج من أجل مراقبة مدى استهالك التبغ والتعرض لدخانه وأنماطه والعوامل الحاسمة فيه               ٢-٢٠
  ؟المستويات الوطنية واإلقليمية والعالميةوعواقبه، على 

  

ة  الوبائية الستهالك التبغ والمؤشرات االجتماعية واالقتصادي      خاص بالمراقبة إقامة نظام وطني      )أ(٣-٢٠
  والصحية ذات الصلة؟

  

تبادل المعلومات العلمية والتقنية واالجتماعية واالقتصادية والتجارية والقانونية المتاحة عموماً،            ٤-٢٠
  عالوة على المعلومات المتصلة بممارسات صناعة التبغ وزراعته؟

  

تبغ، والمعلومات الخاصة   إعداد قاعدة بيانات محدَّثة تضم القوانين واللوائح الخاصة بمكافحة ال           )أ(٤-٢٠
   القضائية الوثيقة الصلة بالموضوع؟الواليةبإنفاذها، باإلضافة إلى 

  

  
  المساعدة التقنية والمالية  -٧
  

الهدف من هذا الفرع هو مساعدة األمانة على تيسير عملية التنسيق بين المهارات والموارد المتاحـة، وبـين                  
  .االحتياجات المحددة

  
من خالل قنوات أحاديـة، أو ثنائيـة، أو         (، هل قدمتم أو تلقيتم مساعدة مالية أو تقنية          )ج(١-٢١بالمادة  عمالً  

إقليمية، أو دون إقليمية، أو قنوات أخرى متعددة األطراف، بما في ذلك المنظمات الحكومية الدولية اإلقليميـة                 
ملة متعددة القطاعـات لمكافحـة      إلعداد وتعزيز برامج شا   ) والدولية والمؤسسات المالية واإلنمائية ذات الصلة     

التبغ في البلدان النامية األطراف واألطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، وذلك في أي من المجـاالت                 
  :التالية

  
  تم تقديم مساعدة 

ــراد ( ــى إي يرج
 )التفاصيل أدناه

  تم تلقي مساعدة
ــراد ( ــى إي يرج

 )التفاصيل أدناه

جيا والمعارف والمهارات والقـدرات والخبـرات   تطوير ونقل واكتساب التكنولو  
 ))أ(١-٢٢المادة ( التبغ؟ المتعلقة بمكافحة

  ال□/  نعم □  ال□/  نعم □

وما إلى ذلـك مـن الخبـرات مـن           الخبرات التقنية والعلمية والقانونية      توفير
 االستراتيجيات والخطط والبرامج الوطنية لمكافحـة التبـغ؟         وضع وتعزيز  أجل

  ))ب(١-٢٢المادة (

  ال□/  نعم □  ال□/  نعم □

 ؟١٢  للمـادة  المعنيـين طبقـاً   برامج التدريب أو التوعية المناسـبة للعـاملين         
  ))ج(١-٢٢المادة (

  ال□/  نعم □  ال□/  نعم □

عند االقتضاء، فـضالً عـن الـدعم        المواد والمعدات واإلمدادات الالزمة      توفير
  ))د(١-٢٢المادة (ة التبغ؟  مكافحاللوجستي، الستراتيجيات وخطط وبرامج

  ال□/  نعم □  ال□/  نعم □

المـادة( إلدمان النيكوتين؟    فيها العالج الشامل   مكافحة التبغ، بما     أساليبتحديد  
  ))ه(١-٢٢

  ال□/  نعم □  ال□/  نعم □
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 العـالج الـشامل إلدمـان   القدرة على تحمل تكـاليف  النهوض بالبحوث لزيادة    
  ))و(١-٢٢المادة (النيكوتين؟ 

  ال□/  نعم □  ال□/  نعم □

  ):يرجى ذكرها(مساعدة أخرى 

  :تفاصيل إضافية

قيـد  قد تكون    أي من البنود أعاله، يرجى بيان ما إذا كانت هناك أية مساعدة مالية أو تقنية                 عن" ال"كانت إجابتكم   إذا  
  .النظر

 أو البلدان التي تلقيتم منهـا       تلقيتم منه المساعدة   الذي    أي من البنود أعاله، يرجى بيان البلد       عن" نعم"كانت إجابتكم   إذا  
 . قدمتم إليها مساعدة البلد الذي قدمتم إليه المساعدة أو البلدان التيالمساعدة أو

  
، هل قدمتم أو تلقيتم مساعدة مالية أو تقنية لدعم البلدان النامية األطراف واألطراف التي               ٣-٢١لمادة  باعمالً  

  نتقالية، من أجل الوفاء بالتزاماتها الخاصة بالتبليغ؟تمر اقتصاداتها بمرحلة ا
  

يرجى إيراد   ( ال □ / نعم   □  تم تقديم مساعدة
  )التفاصيل أدناه

يرجى إيـراد    ( ال □ / نعم   □  تم تلقي مساعدة
  )التفاصيل أدناه

  :تفاصيل إضافية

قيـد  قد تكون   ة مساعدة مالية أو تقنية       أي من البنود أعاله، يرجى بيان ما إذا كانت هناك أي           عن" ال"كانت إجابتكم   إذا  
  .النظر

 أو البلدان التي تلقيتم منهـا   الذي تلقيتم منه المساعدة أي من البنود أعاله، يرجى بيان البلد     عن" نعم"كانت إجابتكم   إذا  
  . قدمتم إليها مساعدة البلد الذي قدمتم إليه المساعدة أو البلدان التيالمساعدة أو

  
 معينة بين الموارد المتاحة واالحتياجات المقدرة، وذلك للمساعدة المالية والتقنية المقدمة            هل حددتم أي فجوات   

  أو المتلقاة؟
  
   ال□  )يرجى إيراد التفاصيل أدناه( نعم □

  :تفاصيل إضافية

  
  أولويات تنفيذ االتفاقية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ  -٨
  

 اإلطارية بشأن مكافحة التبغ في دائرة إطـار         ة الصحة العالمية  اتفاقية منظم ما هي مجاالت األولوية في تنفيذ       
  ))ب(١-٢١المادة (واليتكم القضائية؟ 

  
  
  
  

  )).ب(١-٢١المادة (ما هي القيود أو العقبات التي واجهتموها في تنفيذ االتفاقية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ؟ 
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  تعليقات إضافية  -٩
  

  .نها مهمة ولم تتم تغطيتها في مواضع أخرىيرجى تقديم أي معلومات ذات صلة ترو
  

  
  
  

  تعليقات على االستبيان  -١٠
  

  .١يرجى إبداء تعليقاتكم من أجل إدخال تحسينات على االستبيان الخاص بالفئة   )أ(
  

  
  
  

  .٢يرجى إبداء مالحظاتكم من أجل القيام مستقبالً بإعداد االستبيان الخاص بالفئة   )ب(
  

  
  

  
  -٢٠٠٦فبراير /  شباط١٧الخامسة، الجلسة العامة (
  )، التقرير الرابع"أ"اللجنة   

  
  

FCTC/COP1(15)  وضع مبادئ توجيهية لتنفيذ االتفاقية  
  

  مؤتمر األطراف،  
  

 من اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ، اللتـين            ٩ و ٧بعد النظر في المادتين       
 علـى المـستوى     ١٣ إلى   ٨بادئ توجيهية بشأن تنفيذ أحكام المواد من        تطلبان من مؤتمر األطراف اقتراح م     

  الوطني؛
  

وإذ يدرك ما يمكن لهذه المبادئ التوجيهية أن تقدمه من مساعدة لألطراف على إعداد وتنفيذ سياسات                  
  ؛١٣ إلى ٨وبرامج تتعلق بالتدابير غير السعرية الرامية إلى مكافحة التبغ، والواردة في المواد من 

  
  ؛١٤ و٣-٥وإذ يقر أيضاً بالحاجة إلى معالجة القضايا ذات الصلة بالمادتين   

  
وإذ يرغب في تعزيز إتاحة المعلومات المتعلقة بأفضل ممارسات مكافحة التبغ لجميع األطراف، لكي                

  تستخدمها، حسبما يقتضي األمر، في سياق وضع وتنفيذ قوانينها الوطنية ووفقاً للظروف الوطنية؛
  

يرغب في تحقيق أقصى قدر ممكن من الفعالية والكفاءة في وضع وإعداد المبادئ التوجيهية، وإذ               وإذ    
يدرك الدور الذي يمكن للمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية القيام به في هذه المهمة، نظـراً                

  التساع مجاالت خبرتها في هذه القضايا؛
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  :قرر ما يلي
  
، وعلـى النحـو     ٩ و ٨ المتعلقة بوضع المبادئ التوجيهية بخصوص المادتين        اعتماد القوالب   )١(

  هذا القرار؛ الملحقين ب٢ و١المرفقين الوارد في 
  
 مـن   ٣ و ٢اإلحاطة علماً بالقوالب المتعلقة بوضع المبادئ التوجيهية بخصوص المـرحلتين             )٢(

 كما ترد في المرفقات      لهذه المواد  ، كأمثلة لوضع المبادئ التوجيهية    ١٣ إلى   ١٠، والمواد من    ٩المادة  
  ؛ الملحقة بهذا القرار٥ إلى ٣من 

  
 والمرحلة األولـى مـن المـادة        ٨منح األولوية القصوى للمبادئ التوجيهية الخاصة بالمادة          )٣(
 الشروع في العمل بشأن هذه المبـادئ التوجيهيـة، علـى أسـاس              أمانة االتفاقية وأن يطلب إلى     ،٩

دة المبادئ التوجيهية إلى مؤتمر األطراف الثاني، إن أمكـن، أو تقـديم تقـارير               وتقديم مسو  القوالب،
  مرحلية؛

 
اعتماد المعايير التالية بشأن تحديد أولويات العمل المتعلق بالمبادئ التوجيهية فيمـا يتـصل                )٤(

طلبتهـا   والتي   ١٤ و ٣-٥، بموجب أحكام االتفاقية اإلطارية تحديداً، والمادتين        ١٣ إلى   ٩بالمواد من   
  :عدة أطراف
  
 ينبغي للمبادئ التوجيهية أن تساعد األطراف علـى         :الطلبات التي تقدمها األطراف     -١

  .تنفيذ االتفاقية اإلطارية
  
 هناك أعمال ذات صلة بالموضوع ، مثـل         :العمل الحالي الذي يمكن االستناد إليه       -٢

 المبادئ التوجيهيـة بـشكل      المبادئ التوجيهية لمبادرة التحرر من التبغ، ومن ثم يمكن وضع         
  .أسرع وبكفاءة

  
 قد تؤدي المبادئ التوجيهيـة الدوليـة دوراً         :القيمة المضافة على المستوى الدولي      -٣

خاصاً في مساعدة األطراف على الوفاء ببعض التزاماتها، في حين أن مشاركة عـدد مـن                
  .األطراف تتيح تبادل الخبرات وتقاسم التكاليف

  
 المعروف أن التدابير فعالة في      :لتدبير المحدد في المبادئ التوجيهية    األثر المحتمل ل    -٤

  .الحد من أثر التبغ
  
  . ويشمل ذلك تكاليف التنفيذ:سهولة التنفيذ  -٥
  
 تطوعت األطراف بتسيير المناقشات بـشكل       :استعداد األطراف لتحمل أعباء القيادة      -٦

  .رئيسي، أو بدور الشركاء، أو بدور المراجعة
  
وبإمكانيـة قيـاس البيانـات      ) ٢١المادة  ( يتعلق هذا بالتبليغ     :ية النتائج للقياس  قابل  -٧

  .وتحليلها
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 ولهذا أهميـة    :المساهمة في الحفاظ على القوة الدافعة في تنفيذ االتفاقية اإلطارية           -٨
  .خاصة في المراحل المبكرة للتنفيذ

  
  .توجيهية بكفاءة ينبغي وضع المبادئ ال:تكاليف وضع المبادئ التوجيهية  -٩
  
 أمران أساسيان لتنفيذ عناصر المبادئ التوجيهيـة        التعاون الدولي وتقاسم التكاليف     -١٠

  .على النحو الفعال
  

 باالستفادة من هذه المعايير في إعداد خطـة عمـل لوضـع المبـادئ               أمانة االتفاقية مطالبة    )٥(
  ؛ األطراف في اجتماعه الثانيالتوجيهية المتعلقة بالمواد ذات الصلة، كي ينظر فيها مؤتمر

  
دعوة المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية ذات الخبرة الخاصة في األمور              )٦(

المتعلقة بالمبادئ التوجيهية، إلى المشاركة والمساهمة بنشاط في مواصلة وضـع وإعـداد المبـادئ               
  .أمانة االتفاقيةالتوجيهية، بناء على طلب 

  
  الحماية من التعرض لدخان التبغ: ٨لمادة ا: ١المرفق 

  
  :٨المادة   الموضوع

  الحماية من التعرض لدخان التبغ

  :المحتويات

  األغراض واألساس المنطقي
  

تعترف األطراف بأن األدلة العلمية قد برهنـت        : األساس المنطقي 
بما ال يدع مكاناً للشك على أن التعرض لدخان التبغ يـؤدي إلـى              

ولذلك ينبغي توفير الحماية من التعرض      . العجزالموت والمرض و  
لدخان التبغ في أماكن العمل الداخلية ووسائل النقل العام، واألماكن      

ومن وجهة نظر الصحة    . العامة الداخلية واألماكن العامة األخرى    
من مـستويات التـدخين     " مأمون"العمومية ليس هناك أي مستوى      

لى أن األسـاليب الهندسـية      وهناك بينات قاطعة تدل ع    . الالإرادي
  .توفر الحماية من التعرض لدخان التبغ ال

  .إعداد مبادئ توجيهية للحماية من التعرض لدخان التبغ: الغرض

التعريف الواضح للعناصر الواردة في     
  المبادئ التوجيهية

التعـرض  : "  إيضاح وتحديد المصطلحات المستخدمة التاليـة       -١
األماكن " "وسائل النقل العام  "؛  "لداخليةأماكن العمل ا  "،  "لدخان التبغ 

  "األماكن العمومية األخرى"؛ "العمومية الداخلية

  نطاق ومدى تغطية السياسات الراميـة إلـى الحمايـة مـن              -٢
  التعرض لدخان التبغ

    التوصيات المتعلقة بتنفيذ وإعمال التدابير التشريعية واإلدارية-٣

  لتدابير التشريعية واإلدارية  التوصيات المتعلقة برصد وتقييم ا-٤

    تصنيف التدخين الالإرادي على أنه يسبب اإلصابة بالسرطان-٥
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    توحيد تدابير وأنشطة مكافحة التبغ-١  القيمة المضافة/ االحتياجات

  التعاون الدولي وتبادل المعلومات عن أفـضل الممارسـات           -٢
  والدروس المستفادة

 قبل مؤتمر األطـراف أن        من شأن توفير مبادئ توجيهية من       -٣
  التنفيذ/ يسهل التطبيق

  :النشر بمعرفة مبادرة التحرر من التبغ  العمل الحالي الذي يمكن االستناد إليه
  قام كل من مبادرة المنظمة للتحـرر مـن التبـغ والمركـز               -١

جامعة جون هوبكنز في    (المتعاون مع المنظمة بشأن مكافحة التبغ       
بتنظـيم مـشاورة    ) ات المتحدة األمريكية  بلتيمور، ماريالند، الوالي  

وستُنشر . ٢٠٠٥نوفمبر  / خبراء في هذا المجال في تشرين الثاني      
توصيات سياسة المنظمة العامة بخصوص التـدخين الـالإرادي         

  .والبيئات الخالية من الدخان على أساس هذه المشاورة

  ولمبادرة التحرر من التبـغ فـي مكتـب منظمـة الـصحة            -٢  
منظمة الصحة للبلـدان األمريكيـة      / اإلقليمي لألمريكتين  العالمية

" مبادرة التحرر من دخان التبغ فـي األمـريكتين        "مشروع بعنوان   
مخصص للتوعية بالضرر الناجم عن التدخين الالإرادي، ودعـم         
الجهود المبذولة من أجل تعزيز التحرر مـن دخـان التبـغ فـي              

  .األمريكتين

ة أفضل الممارسات في مجال       ونشرت منظمة الصحة العالمي     -٣
مكافحة التدخين الالإرادي ضمن السلسلة التي تـصدرها بعنـوان          

  ".قصص النجاح والدروس المستفادة"

  نماذج للتشريعات في بعض البلدان

  ٢٠٠٣تدخين التبغ ) حظر(لوائح :   أيرلندا-١

  ١٩٩٠قانون البيئات الخالية من الدخان، :   نيوزيلندا-٢

  )٢٠٠٣المنقح في  (١٩٧٣ن التبغ، قانو:   النرويج-٣

 بـشأن مؤسـسات األكـل       ٢٠٠٣/٦٥:٠٤القانون  :   السويد  -٤  
  ٢٠٠٤والشرب الخالية من الدخان، 

 بشأن منع التدخين فـي      ٢٦٨/٠٥المرسوم رقم   :   أوروغواي  -٥
  جميع األماكن العامة

؛ وعدلت مواده فـي     ٢٠٠٣التشريع الصادر في عام     :   الهند  -٦
  ٢٠٠٤عام 

  :يةالعمل

بتفـويض مـن    (الجهة القائمة بالتنفيذ    
  )مؤتمر األطراف

أمانة االتفاقية، بالتشاور مع مبادرة منظمة الصحة العالمية الخاصة   
بالتحرر من التبغ، وبمساعدة من األطراف الراغبة في المـشاركة          

  . لضمان التمثيل اإلقليمي
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األطراف التي تعرض القيـام بـدور       
  الميسرين الرئيسيين 

طريق حشد الموارد أو بواسـطة      عن  (
  )األعمال التقنية

  فنلندا وأيرلندا ونيوزيلندا

األطــراف األخــرى التــي تعــرض 
  المشاركة في وضع المبادئ التوجيهية

البرازيل والكاميرون والصين وجيبوتي وفيجي وفرنسا وألمانيـا        
وهنغاريا وجامايكا ومدغشقر ومالي والمكـسيك وبنمـا وبيـرو          

 والمملكة المتحدة لبريطانيـا العظمـى وأيرلنـدا         والسويد وتايلند 
  الشمالية وأوروغواي وفانواتو

األطراف التي تعرض القيـام بـدور       
باإلضافة إلـى مجموعـة     (المراجعين  

  )الخبراء العاديين

  الرأس األخضر وجزر مارشال والنرويج وباالو 

  اآلثار من حيث الموارد

  

غ فـستحتاج عندئـذ إلـى       إذا تولت التنفيذ مبادرة التحرر من التب      
  .ميزانية إضافية

إذا تولت التنفيذ أمانة االتفاقية فسيلزم عندئذ أن يعطـي مـؤتمر            
  .األطراف الموارد الالزمة ألمانة االتفاقية

وفي كلتا الحالتين ستلزم ميزانية إضافية لضمان تمكـن منـدوبي           
  .البلدان النامية من المشاركة

  :اإلطار الزمني

  من الضروري عقد اجتماع أو اجتماعين  توجيهيةالمبادئ اللوضع 
وبالنسبة للدورة الثانية لمؤتمر األطراف، ينبغي أن تقـدم مـسودة     
المبادئ التوجيهية أو يقدم تقرير مرحلي، حسب االقتضاء، حـول          

  .ما تم من أعمال حتى ذلك الحين

  ٢٠٠٦سبتمبر /  أيلول١  للمراجعة

  الثانية لمؤتمر األطراف بستين يوماًقبل الدورة   لعرضها على هيئة المكتب

  قبل اليوم األول للدورة الثانية لمؤتمر األطراف بثالثين يوماً  لتعميمها على مؤتمر األطراف
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  تنظيم المنتجات: ٩المادة : ٢المرفق 
  

 بشأن تنظيم محتويات ١٠ و٩المبادئ التوجيهية لتنفيذ المادتين   الموضوع
  م الكشف عن منتجات التبغمنتجات التبغ وتنظي

 ٩يتمثل الغرض العام للمبادئ التوجيهية لتنفيذ أحكـام المـادتين             مقدمة
 في مساعدة األطراف على تعزيز تنظيم محتويات منتجـات          ١٠و

  .التبغ
المرحلـة  : يتضمن وضع هذه المبادئ التوجيهية ثـالث مراحـل        

  وضع مبدأ توجيهي لفحص وقياس محتويات وانبعاثـات        -األولى  
 معالجة اللوائح التنظيمية –منتجات التبغ؛ المرحلتان الثانية والثالثة      

وينظر مؤتمر األطراف فـي ترتيـب       ). ١٠المادة  (أو الكشف   / و
  .تناول المرحلتين الثانية والثالثة في دورته الثانية

  :المحتويات

 اتخاذ فحص وقياس محتويات وانبعاثات منتجات التبغ أساساً         •  األساس المنطقي
  للتنظيم

إعطاء مبادئ توجيهية لفحص وقياس محتويـات وانبعاثـات           •  الغرض
  منتجات التبغ

التعريف الواضح للعناصر الواردة في     
  المبادئ التوجيهية

تناول فحص وقياس محتويات التبغ وانبعاثات الـدخان مـن            •
  منظور الصحة العمومية

  )ألنها أشيع منتجات التبغ استعماالً(البدء بالسجائر   •

التركيز على مجموعة معينة من المواد أو انبعاثات الـدخان            •
  الضارة بوجه خاص

أو المنتجـات   / إدخال معايير لتقدير مدى سمية تلك المواد و         •
  وتسببها في اإلدمان واجتذابها لمتعاطيها

  دراسة السمات التي تصمم بها تلك المنتجات  •  

اف المتعاقـدة   إعداد توصية بمواصلة العمل إلعـالم األطـر         •
بكيفية القيام، على أفضل وجه، باعتماد استراتيجيات جديـدة         
لتنظيم منتجات التبغ، مع الحصول على بينات علمية جديـدة          

  ومع إدخال منتجات جديدة أو معدلة إلى األسواق

المبادئ التوجيهية تساعد السلطات الوطنية فـي تنفيـذ هـذه             •  القيمة المضافة/ االحتياجات
   ومن ثم تيسر فرض الضوابط التنظيمية على التبغالمادة،

المبادئ التوجيهية تفضي إلى إعداد مجموعة بيانات مـستقلة           •
وطرق للفحص والقياس فيما يتعلق بمنتجات التبغ وانبعاثاتها        

  من منظور الصحة العمومية في األمدين المتوسط والطويل 

لتكـاليف  التعاون الدولي في هذا المجال يؤدي إلـى تقاسـم ا          •
  )القيمة المضافة للتعاون الدولي(والخبرات 
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إعداد المبادئ التوجيهية باالستناد إلى العمل الذي تضطلع بها حالياً   العمل الحالي الذي يمكن االستناد إليه
مجموعة الدراسة المعنية بتنظيم منتجات التبغ ومبـادرة منظمـة          

ظمة الـصحة   على من (الصحة العالمية الخاصة بالتحرر من التبغ       
مبادرة التحرر من التبغ أن تحدد في وثيقة ما الذي يمكن           / العالمية

  ).أن تنجزه بالفعل وأن تواصل العمل بشأن هذا الموضوع

  :العملية
بتفـويض مـن    (الجهة القائمة بالتنفيذ    

  )مؤتمر األطراف
تستهل أمانة االتفاقية عملها مع مبادرة منظمة الـصحة العالميـة           

ر من التبغ ومجموعة الدراسـة المعنيـة بتنظـيم          الخاصة بالتحر 
منتجات التبغ بالتشاور مع الهيئات الدولية المختصة عند الضرورة         

 بإرشادات من األطراف المتعاقدة المحددة كميسرين رئيـسيين،         –
وبمساعدة من األطراف الراغبة في العمل على ضـمان التمثيـل           

  .اإلقليمي

األطراف التي تعرض القيـام بـدور       
  الميسرين الرئيسيين

  كندا والجماعة األوروبية والنرويج

األطــراف األخــرى التــي تعــرض 
  المشاركة في وضع المبادئ التوجيهية

البرازيل والصين والدانمرك وفنلندا وهنغاريـا واألردن وكينيـا         
والمكسيك وهولندا وتايلند والمملكة المتحدة لبريطانيـا العظمـى         

  وأيرلندا الشمالية

التي تعرض القيـام بـدور      األطراف  
باإلضافة إلـى مجموعـة     (المراجعين  

  )الخبراء العاديين

  أستراليا وفرنسا وجامايكا 

تنظر أمانة االتفاقية، بالتشاور مع منظمة الصحة العالمية في خطة            اآلثار من حيث الموارد
  .العمل واآلثار الميزنية

  :اإلطار الزمني

عرض على الدورة الثانية لمؤتمر األطـراف مـسودة         ينبغي أن ي    لوضع المبادئ التوجيهية
للمبادئ التوجيهية أو تقرير مرحلي عن العمل الذي تم القيام بـه            

  .حتى ذلك الحين

  قبل عرضها على هيئة المكتب بستين يوماً على األقل  للمراجعة

يوماً على  قبل اليوم األول للدورة الثانية لمؤتمر األطراف بتسعين           لعرضها على هيئة المكتب
  األقل

قبل اليوم األول للدورة الثانية لمؤتمر األطراف بثالثين يوماً على            لتعميمها على مؤتمر األطراف
  األقل
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بتغليف  لوضع مبادئ توجيهية فيما يتعلق    ) لم تُناقش بعد  (نموذج خطة عمل    : ٣المرفق  
  وتوسيم منتجات التبغ

  
  :١١المادة   الموضوع

   التبغتغليف وتوسيم منتجات
  :المحتويات

إن دوائر صناعة التبغ تزدهر عن طريق بث معلومـات مـضللة              األغراض واألساس المنطقي
ولكبح جماح  . حول مدى تقبل المجتمع لمنتجاتها وآثارها الصحية      

وباء تعاطي التبغ، ينبغي توعية مستهلكي هذه المنتجات بعواقـب          
  .تعاطيها

ة على اختبار منتجات التبغ تزويد المستهلكين بمعلومات أفضل قائم
في البشر، وتجنب نقل االنطباع بأن منتجات التبغ لها منافع صحية  

  .نسبية
التعريف الواضح للعناصر الواردة في     

  المبادئ التوجيهية
  :يجب أن تحمل عبوة منتج التبغ وبطاقات التوسيم معلومات عن

  التحذيرات الصحية  •
  نرسائل وافية عن اإلقالع عن التدخي  •
  بياناً حول المكونات أو االنبعاثات السامة  •
  معلومات عن التأثيرات االقتصادية الضارة  •
  الرسمية للبلد) اللغات(اللغة   •
  حجم البطاقة الموضوعة على العبوة  •
  استخدام التحذيرات المصورة  •

  تبادل المعلومات عن أفضل الممارسات الدولية  •  القيمة المضافة/ االحتياجات
  يز التدابير والتشريعاتتعز  •

  :الموارد المتاحة تشمل  العمل الحالي الذي يمكن االستناد إليه
الدراسات الرسمية وغير الرسمية التي تكلف المنظمة جهات          •

  معينة بإجرائها
منشورات الحكومـات، والمنظمـات الحكوميـة الدوليـة،           •

والمنظمات غير الحكومية، وغير ذلك من المنشورات، بمـا         
 الدراسات الرسمية وغير الرسمية التي تنشرها منظمـة         فيها

  الصحة العالمية

  :العملية
بتفـويض مـن    (الجهة القائمة بالتنفيذ    

  )مؤتمر األطراف
 تعمل أمانة االتفاقية التي ستفوض، بالقيام بهذا الـدور،          -١الخيار  

  .مع مبادرة التحرر من التبغ
اصة بالتحرر مـن     لمبادرة منظمة الصحة العالمية الخ     -٢الخيار  

التبغ من أجل استمرار التعاون مع مجموعـة الدراسـة المعنيـة            
بتنظيم التبغ ووضع المبادئ التوجيهية بغرض مراجعتها وإقرارها        

  .واعتمادها من قبل مؤتمر األطراف
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 إنشاء فريق غير رسمي من الخبراء في مجال الفحص          -٣الخيار      
وإدمانها، والحـد مـن     والبحوث بشأن منتجات التبغ، وتصميمها،      

  .أضرارها، واللوائح المنظمة لها

األطراف التي تعرض القيـام بـدور       
عن طريق حشد   (الميسرين الرئيسيين   

  )الموارد أو بواسطة األعمال التقنية

  البرازيل وكندا

األطــراف األخــرى التــي تعــرض 
  المشاركة في وضع المبادئ التوجيهية

األوروبية وهنغاريا ومـالي    أستراليا والصين وجيبوتي والجماعة     
والمكسيك وبنما وبيرو وسـنغافورة وجنـوب أفريقيـا وتايلنـد           

  وأوروغواي

األطراف التي تعرض القيـام بـدور       
باإلضافة إلـى مجموعـة     (المراجعين  

  )الخبراء العاديين

  نيوزيلندا

  تكون لمؤتمر األطراف ميزانية لذلك أو يقـوم بحـشد          -١الخيار    اآلثار من حيث الموارد
مـن القائمـة    (الموارد عن طريق طرف أو أكثر من الميـسرين          

  ).الواردة أعاله

 يمكن تهيئة مبادرة منظمة الصحة العالميـة الخاصـة          -٢الخيار  
بالتحرر من التبغ لكي تساعد البلدان على زيادة قـدراتها، ولكـن            
المبادرة سوف تحتاج إلى مزيد من التمويل من البلدان المانحة إذا           

  .كثر من اجتماع واحدتقرر عقد أ

 تكون لمؤتمر األطراف ميزانية لذلك أو يقـوم بحـشد           -٣الخيار  
  .الموارد بطريقة أخرى

في الحاالت الثالث، سوف يحتاج إلى ميزانية إضـافية لـضمان           
  .تمكن مندوبي البلدان النامية من المشاركة

  :اإلطار الزمني

  ماعينسيلزم عقد اجتماع أو اجت  لوضع المبادئ التوجيهية

  ٢٠٠٦سبتمبر /  أيلول١  للمراجعة

  قبل الدورة الثانية لمؤتمر األطراف بستين يوماً  لعرضها على هيئة المكتب

  قبل اليوم األول للدورة الثانية لمؤتمر األطراف بثالثين يوماً  لتعميمها على مؤتمر األطراف
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ئ التوجيهية لتنظيم اإلعالن    المباد لوضع   )لم تُناقش بعد   (خطة عمل لنموذج  : ٤المرفق  
  العابر للحدود

  
  :١٣المادة   الموضوع

  تنظيم اإلعالن العابر للحدود
  :المحتويات

  :األغراض  األغراض واألساس المنطقي
  .تنظيم اإلعالن العابر للحدود/ مساعدة األطراف على ضبط  •

  :األساس المنطقي
ن العابر  من الثابت أن اإلعالن عن التبغ، بما في ذلك اإلعال           •

للحدود، يشجع غير المدخنين على التدخين، ويثـبط عزيمـة          
  .المدخنين على اإلقالع

o        اإلعالن العابر للحـدود   "في هذا القالب، يشير مصطلح "
إلى اإلعالن عن المنتجات والتـرويج لهـا ورعايتهـا          

  .بالطرق العابرة للحدود
ثر لذلك، من شأن أي حظر على اإلعالن العابر للحدود أن يؤ            •

تأثيراً ملموساً على الحد من استهالك التبغ، ومن ثم الحد من           
معدل الوفيات والمراضة الناجمة عنه، واالرتقـاء بنوعيـة         

  .الحياة
إضافة إلى ذلك، من الممكن جداً أن تـؤدي آثـار اإلعـالن               •

العابر للحدود إلى اإلضرار بحظر اإلعالن الداخلي ومن ثـم          
 للحدود قد يقـوي التـدابير       فإن التخلص من اإلعالن العابر    

  .المحلية المضادة لإلعالنات
على الدول النظر في وضع بروتوكول خاص باإلعالن العابر           •

مـن االتفاقيـة    ) ٨(١٣للحدود، على النحو المحدد في المادة       
  .اإلطارية

التعريف الواضح للعناصر الواردة في     
  المبادئ التوجيهية

ن العـابر للحـدود،     وضع تعريف واضح ومتفق عليه لإلعال       •
  .وليكن ذلك استناداً إلى أفضل الممارسات القائمة

o          ينبغي أال يقتصر التعريف على األشكال التقليدية لوسائل
التليفزيون، واإلذاعـة، والـصحافة، ورعايـة       (اإلعالم  

 الوسـائل   بل البد أن يشمل أيـضاً     ) األنشطة الرياضية 
البث بالتوابع  مثل وسائل اإلعالم القائمة على      (المستجدة  

كما ينبغي االنتبـاه    ). االصطناعية، واألفالم، واإلنترنت  
للسلع االستهالكية التي تحمل عالمات منتجات التبغ، مثل 

  .اللعب والمالبس

  :التعاون بعدة صفات وعلى عدة مستويات، مثل  •
o           التعاون الدولي للبحث في أساليب وآثار اإلعالن العـابر

 في التدابير التنظيمية المحتملة، كما ينبغي البحث. للحدود
  ).٦(١٣عمالً بالمادة 
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التعاون على بث المعلومات الواردة أعـاله بـشكل           •  
  .فعال

o         التعاون مع المنظمات العالمية واإلقليمية والمحلية المعنية
  .بالتجارة، واإلعالم، واإلعالن، والتسويق

o         ن التعاون على تطوير تكنولوجيا لترشيح وتنظيم اإلعـال
  .في وسائل اإلعالم، بما في ذلك اإلنترنت

وصف العناصر التي تحظر بـشكل شـامل جميـع أشـكال              •
اإلعالن العابر للحدود، لكي يتم إدراجهـا فـي بروتوكـول           

  .محتمل
مطالبة األطراف باتخاذ إجراءات في الشكاوى المقدمة مـن           •

خارج حدود واليتها القضائية ضد أنشطة اإلعالن، اسـتناداً         
  . واليتها القضائيةإلى

تحديد الكيانات المحلية التي يمكن أن تكون كيانات يحتمل أن            •
      .يفرض عليها حظر اإلعالن العابر للحدود

  :االحتياجات  القيمة المضافة/ االحتياجات

االضطالع ببحوث أخرى عن أساليب اإلعالن العابر للحدود          •
  .وآثاره، وعن التدابير التنظيمية المحتملة

  .التعاون بشأن البحوث المذكورة أعاله وتبادل المعلومات  •
النظر في وضع بروتوكول يحدد التدابير المناسبة التي تحتاج           •

إلى تعاون دولي من أجل فرض حظر شامل على اإلعـالن           
  ).٨(١٣العابر للحدود، بموجب المادة 

  :القيمة المضافة

ـ            • تهالك من شأن حظر اإلعالن العابر للحدود أن يحد من اس
التبغ، ومن ثم الحد من المراضة ومعدل الوفيات، واالرتقـاء          

  .بنوعية الحياة
من شأن حظر اإلعالن العابر للحـدود أن يعـزز التـدابير              •

  .المحلية المضادة لإلعالن
من شأن الطبيعة عبر الوطنية للمشكلة أن تشجع على زيـادة             •

      .التعاون بين الدول والمنظمات المعنية
  :الموارد القائمة تشمل  •  لحالي الذي يمكن االستناد إليهالعمل ا

o          الدراسات الرسمية وغير الرسمية التي تكلف المنظمـة
  .جهات معينة للقيام بها

o        المنشورات الحكومية، ومنشورات المنظمات الحكوميـة
الدولية، وغير الحكومية، بما في ذلك الدراسات الرسمية        

  .وغير الرسمية للمنظمة

  o  ٢٠٠٣.١يل الجماعة األوروبية لإلعالن عن التبغ، دل  

                                                           
  :اإلعالن عن منتجات التبغ والترويج لها"موضوع هذا الدليل ونطاقه يشمالن     ١
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o           التدابير أو الممارسات القائمة المتعلقة بـالتنظيم العـابر
للحدود ألنشطة أخرى، مثل المنشورات اإلباحية علـى        

  .شبكة اإلنترنت وفي األفالم

o          ،نتائج المؤتمر المعني بوضع قانون عالمي لمكافحة التبغ
، بما في ذلك    ٢٠٠٠يناير  / ي كانون الثان  ٩-٧نيودلهي،  

الحاجة : اإلعالن عن التبغ  وترويجه    "المنشورة المعنونة   
  ١ ."إلى استجابة عالمية منسقة

    
    :العملية

بتفـويض مـن    (الجهة القائمة بالتنفيذ    
  )مؤتمر األطراف

  . تفويض مهمة القيام بهذا الدور ألمانة االتفاقية-١الخيار 

 الصحة العالمية الخاصة بـالتحرر       قيام مبادرة منظمة   -٢الخيار  
من التبغ، العاملة بصفتها مستشاراً تقنيـاً، بتوسـيع هـذا الـدور            

  .وبتناول اإلعالن عبر الحدود

 إنشاء فريق خبراء غير رسمي يعنى بـاإلعالن عبـر           -٣الخيار  
  .الحدود

األطراف التي تعرض القيـام بـدور       
  الميسرين الرئيسيين 

واسـطة  عن طريق حشد الموارد أو ب     (
  )العمل التقني

 الخـاص   ٢٠٠٣استناداً إلـى توجيـه عـام        (الجماعة األوروبية   
فيما يتعلق بتنظيم التدخين فـي دور       (، والهند   )باإلعالن عن التبغ  

يمكن أن تقدم المساعدة استناداً إلى كسبها قضية (، والسويد )السينما
ـ  "كونسومنتومبودسمانين ضد المنتجات الدولية الرفيعة      "  ة ، محكم

، إذ تقول إن حظر اإلعالن عبر الحـدود         ٢٠٠١العدل األوروبية،   
  ).له ما يبرره ألسباب تتعلق بالصحة العمومية

األطــراف األخــرى التــي تعــرض 
  المشاركة في وضع المبادئ التوجيهية

  الصين وهنغاريا ومدغشقر وماليزيا والمكسيك وناميبيا وتايلند

األطراف التي تعرض القيـام بـدور       
باإلضافة إلـى مجموعـة     (جعين  المرا

  )الخبراء العاديين

  الجماعة األوروبية

يحتمل أن يحتاج األخذ بهذه المبـادئ التوجيهيـة إلـى مـوارد               اآلثار من حيث الموارد
من حيث األموال والخبرة والرد على التحـديات الناشـئة          ( كثيفة
على نطاق شـبيه بالنطـاق الـذي تتطلبـه          ) دوائر الصناعة  عن

وسيحتاج األمر إلى   . ١٢ إلى   ٨التوجيهية المتعلقة بالمواد     المبادئ
ميزانية إضافية لضمان تمكـين منـدوبي البلـدان الناميـة مـن             

  .المشاركة

                                                                                                                                                                                     
  في الصحافة وغيرها من المطبوعات؛  )أ(
  في اإلذاعة؛  )ب(
  في خدمات مجتمع المعلومات؛  )ج(
 ."منتجات التبغ مجاناًعن طريق رعاية شركات التبغ ألنشطة أخرى، بما في ذلك توزيع   )د(

١    http://www.who.int/tobacco/media/en/ROSS2000X.pdf 
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  :اإلطار الزمني

على الرغم من أن عمل مبادرة منظمة الصحة العالمية الخاصـة             لوضع المبادئ التوجيهية
ة بتنظيم منتجات   بالتحرر من التبغ وعمل مجموعة الدراسة المعني      

التبغ يمكن أن يصلحا كأساس لوضع المبـادئ التوجيهيـة، فإنـه            
مازال يتوقع أن أية مجموعة يفوض إليها أمـر وضـع المبـادئ             
التوجيهية ستحتاج إلى االجتماع مرتين إلى ثـالث مـرات قبـل            

  .الدورة الثانية لمؤتمر األطراف

  لى هيئة المكتبقبل ستين يوماً على األقل من عرضها ع  للمراجعة

قبل تسعين يوماً على األقل من اليوم األول للدورة الثانية لمـؤتمر              لعرضها على هيئة المكتب
  األطراف

قبل ثالثين يوماً على أدنى تقدير من اليوم األول للـدورة الثانيـة               لتعميمها على مؤتمر األطراف
  لمؤتمر األطراف

  
  

التثقيـف  : المبـادئ التوجيهيـة   لوضـع   ) لم تُناقش بعد  (نموذج خطة عمل    : ٥المرفق  
  واالتصال والتدريب وتوعية الجمهور

  
  :١٢المادة   الموضوع

  التثقيف واالتصال والتدريب وتوعية الجمهور

  :المحتويات
تسلم األطراف بالحاجة إلى تعزيز وتقوية توعية       : األساس المنطقي   األغراض واألساس المنطقي

لـك باسـتخدام جميـع أدوات       الجمهور بقضايا مكافحة التبغ، وذ    
  .االتصال المتوافرة، حسب االقتضاء

إن النجاح في تنفيـذ تـدابير مكافحـة التبـغ يتطلـب             : الغرض  
وبالتـالي،  . تثقيف الجمهور بشأن قضايا مكافحـة التبـغ        /توعية
األطراف أن تعمل على إتاحة فـرص واسـعة  للتوصـل             على
 بالمخـاطر   برامج فعالة وشاملة بـشأن توعيـة الجمهـور         إلـى

الصحية لتعاطي التبغ والتعرض لدخان التبغ؛ وبشأن فوائد اإلقالع         
عن تعاطي التبغ، والعواقب الضارة إلنتـاج واسـتهالك التبـغ،           
وأهمية اتخاذ تدابير تشريعية وغير ذلك من التدابير الرامية إلـى           

وبالمثل، فإن المهنيين والمتطـوعين واألشـخاص       . مكافحة التبغ 
مناصب ويعملون في مجاالت وثيقة الصلة بمكافحة       الذين يتولون   

التبغ، مثل مخططي شؤون الصحة ومهنيي الصحة، والعاملين في         
المجتمعات المحلية، ومهنيـي وسـائل اإلعـالم، والمـشرعين،          
ومسؤولي الجمارك والشرطة، يحتاجون إلى تدريب مناسب بشأن        

  .مكافحة التبغ
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التعريف الواضح للعناصر الواردة في     
  لمبادئ التوجيهيةا

  تحديد المكونات واالستراتيجيات األساسية الالزمـة لوضـع          -١
  :برامج فعالة وشاملة بشأن توعية الجمهور تُعنى بما يلي

  المخاطر الصحية لتعاطي التبغ والتعرض لدخان التبغ  )أ(

  فوائد اإلقالع عن تعاطي التبغ  )ب(

  العواقب الضارة إلنتاج واستهالك التبغ  )ج(

  أهمية أحكام االتفاقية اإلطارية لدعم التنفيذ  )د(

أو التحـسيس   /   تقديم توصيات بخصوص برامج التدريب و       -٢
والتوعية بشأن مكافحة التبغ، موجهة إلـى مختلـف الفئـات           

  ).د(١٢المهنية المذكورة في المادة 

  تقديم توصيات بشأن تخصيص الموارد البـشرية وتخطـيط           -٣
يين الصحيين وغيرهم من الفئـات   النظم الصحية لتمكين المهن   

من تعزيز التثقيف واالتصال وتوعية الجمهور بشأن مكافحة        
  .التبغ

  تحديد استراتيجيات إلتاحة الفرصة للجمهور للحصول علـى          -٤
  .المعلومات المتعلقة بأنشطة دوائر صناعة التبغ في البلد

  .نشطة مكافحة التبغ  توفير التماثل في تدابير وأ-١  القيمة المضافة/ االحتياجات

  التعاون الدولي وتبادل المعلومات حول أفضل الممارسـات          -٢
  .وحول الدروس المستفادة

  :مبادرة منظمة الصحة العالمية للتحرر من التبغ  العمل الحالي الذي يمكن االستناد إليه
1.  Building blocks for tobacco Control: a handbook. Geneva, 

WHO, 2004. 

2. Policy recommendations on smoking cessation and treatment of 
tobacco dependence: advancing tobacco control in the XXIst 
century. Geneva, WHO, 2003. 

3. Glossary on WHO Collaborating Centres on Tobacco Control. 
WHO, 2005 (publications of WHO collaborating centres can be 
accessed through this glossary available online at http://www. 

 who.int/tobacco/global_interaction/collab_centers/glossary who 
 _cc_tobacco_control/en/index.html. 

4. Tobacco industry and corporate responsibility: an inherent 
contradiction. Geneva, WHO, 2004. 

5. Tobacco industry documents: What they are, what they tell us 
and how to search them. A practical manual (second edition). 
Geneva, WHO, 2004. 

6. The development of Philip Morris’ position on environmental 
tobacco smoke for its web site. Geneva, WHO, 2004. 
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  :العملية

بتفـويض مـن    (الجهة القائمة بالتنفيذ    
  )مؤتمر األطراف

  . تفويض أمانة االتفاقية بالقيام بهذا الدور-١الخيار 
 قيام مبادرة منظمة الصحة العالمية الخاصة بـالتحرر         -٢الخيار  

  .من التبغ، العاملة بصفتها مستشاراً تقنياً بالتأسيس على هذا الدور
 قيام أمانة االتفاقية ومبادرة التحرر من التبـغ بإنـشاء           -٣لخيار  ا

  .فريق خبراء غير رسمي لتقديم المشورة لألطراف
األطراف التي تعرض القيـام بـدور       

  الميسرين الرئيسيين 
عن طريق حشد الموارد أو بواسـطة       (

  )العمل التقني

  أيرلندا

األطــراف األخــرى التــي تعــرض 
  دئ التوجيهيةالمشاركة في وضع المبا

أرمينيا والرأس األخضر وشـيلي والـصين وجيبـوتي ومـصر           
وإستونيا وهنغاريا والهند ومالي والمكسيك وبنما وبيرو وجنـوب         

  أفريقيا وتايلند

األطراف التي تعرض القيـام بـدور       
باإلضافة إلـى مجموعـة     (المراجعين  

  )الخبراء العاديين

  أستراليا

  
  

ت أمانة االتفاقية هي الجهة القائمة بالتنفيـذ، فإنـه ينبغـي            إذا كان   اآلثار من حيث الموارد
  لمؤتمر األطراف عندئذ أن يقدم إلى األمانة الموارد الالزمة

إذا كانت الجهة القائمة بالتنفيذ هي منظمة الصحة العالميـة، فـإن        
مبادرة التحرر من التبغ التابعة لها ستحتاج عندئذ إلـى ميزانيـة            

  إضافية

  :اإلطار الزمني

  يحتاج األمر إلى اجتماع واحد  لوضع المبادئ التوجيهية

  قبل ستين يوماً على األقل من عرضها على هيئة المكتب  للمراجعة

قبل تسعين يوماً على األقل من اليوم األول للدورة الثانية لمـؤتمر              لعرضها على هيئة المكتب
  األطراف

 أدنى تقدير من اليوم األول للـدورة الثانيـة          قبل ثالثين يوماً على     لتعميمها على مؤتمر األطراف
  لمؤتمر األطراف

  
  -٢٠٠٦فبراير /  شباط١٧الجلسة العامة الخامسة، (

  )٢٠٠٦أغسطس /  آب١٨والتصويب،  ، التقرير الثالث"أ"اللجنة 
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FCTC/COP1(16)  وضع البروتوكوالت  
  

  مؤتمر األطراف،
  

اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطاريـة بـشأن        ن   م ٣٣ و ٨-١٣إذ يأخذ في اعتباره أحكام المادتين       
  ؛مكافحة التبغ

  
 في إطار ١٥وإذ يأخذ في اعتباره أيضاً الحاجة إلى اإلسهاب في تفصيل االلتزامات الواردة في المادة              

  صك قانوني ملزم دولياً؛
  

 عبـر   وإذ يعترف بأن التعاون الدولي من أجل فرض حظر شامل على اإلعالن والترويج والرعايـة              
  الحدود مجال هام من مجاالت مكافحة التبغ؛

  
وإذ يعترف أيضاً بأن التعاون الدولي من أجل مراقبة االتجار غير المشروع يعد مجـاالً هامـاً مـن                   

  مجاالت مكافحة التبغ؛
  

  : ما يليقرر
  

  :مطالبة أمانة االتفاقية القيام بما يلي، بتوجيه من هيئة المكتب  )١(
  

، بالتشاور مع األطراف التي تنتمي       العالمية ن أقاليم منظمة الصحة   دعوة كل إقليم م     )أ(
إليه، إلى تسمية عدد من الخبراء ال يتجاوز األربعة لكل إقلـيم، مـن أجـل إعـداد قالـب                    

 مـن االتفاقيـة، مـع       ١٥لبروتوكول بشأن االتجار غير المشروع، استناداً إلى أحكام المادة          
  انات المختصة في هذا المضمار؛مراعاة األعمال التي تضطلع بها الكي

  
دعوة كل إقليم من أقاليم منظمة الصحة العالمية، بالتشاور مع األطراف التي تنتمي               )ب(

إليه، إلى تسمية عدد من الخبراء ال يتجاوز األربعة لكل إقليم من أجل إعداد قالب لبروتوكول            
 ٨-١٣اداً إلى أحكام المـادة      بشأن اإلعالن عن التبغ والترويج له ورعايته عبر الحدود، استن         

  من االتفاقية، مع مراعاة األعمال التي تضطلع بها الكيانات المختصة في هذا المضمار؛
  

إذا لم يتمكن فريقا الخبراء بعد من اقتراح قوالب مكتملة حتى ينظر فيهـا مـؤتمر                  )ج(
نطاق البروتوكـوالت   األطراف الثاني، فينبغي لهما أن يعدا، على األقل، تقريراً مرحلياً يبين            

  المستقبلية وعناصرها الرئيسية وهيكلها؛
  

إذا رأت هيئة المكتب أن أحد القالبين، أو كليهما، قد بلغ مرحلة متقدمة بما يكفـي،                  )د(
وإن لم يكن األمـر     . فإنها تعرض أحدهما أو كليهما على مؤتمر األطراف في دورته الثانية          

  حلياً أو تقريرين مرحليين من وضع فريقي الخبراء؛كذلك فإن هيئة المكتب تقدم تقريراً مر
  

مطالبة أمانة االتفاقية باتخاذ الترتيبات الضرورية، بما فيها الترتيبات المتعلقة بالميزانية، حتى      )٢(
  .يتسنى لفريقي الخبراء االجتماع في أقرب وقت ممكن

  
  -٢٠٠٦فبراير /  شباط١٧الجلسة العامة الخامسة، (
  )تقرير الثاني، ال"أ"اللجنة   

  
  



 القرارات  61

  

FCTC/COP1(17)  إنشاء مجموعة دراسة معنية بالمحاصيل البديلة  
  

  مؤتمر األطراف،
  

اتفاقية منظمة الصحة العالميـة      من   ٣-٢٦و) ب(١-٢٢و) أ(١-٢٠ و ١٧إذ يضع في اعتباره المواد      
  ؛اإلطارية بشأن مكافحة التبغ

  
ادية للعاملين في صناعة التبغ وزارعيـه       وإذ يعترف بالحاجة إلى تعزيز البدائل ذات الجدوى االقتص        

  وآحاد الباعة، حسب الحالة؛
  

وإذ يذكّر بأهمية التقييمات البحثية والعلمية التي تتناول محددات وعواقب استهالك التبـغ والتعـرض               
  لدخان التبغ، وكذلك البحوث الرامية إلى تحديد البدائل ذات الجدوى االقتصادية؛

  
 من األسر، والسيما في البلدان النامية، تشارك في زراعة التبغ، وأن مـن              وإذ يرى أن مئات اآلالف    

  المرجح أن ينخفض الطلب على منتجات التبغ بين األمد المتوسط واألمد الطويل؛
  

وإذ يشدد على الحاجة إلى تعزيز التعاون، حسب االقتضاء، في الميادين العلمية والتقنيـة والقانونيـة                
ر أسباب الرزق البديلة المناسبة ذات الجدوى االقتصادية والقانونية للعـاملين فـي             بهدف وضع سياسات لتوفي   
  صناعة التبغ وزارعيه؛

  
وإذ يحيط علماً بالعمل الهام الذي يجري تحت مظلة فرقة العمل المخصصة التابعة لألمـم المتحـدة                 

من الوكاالت التـي تمتلـك الخبـرة        والمشتركة بين الوكاالت المعنية بمكافحة التبغ، والسيما الطائفة الواسعة          
المعترف بها في هذا المجال، بما فيها منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي                

  وبرنامج األمم المتحدة للبيئة والبنك الدولي، وغيرها من الوكاالت؛
  

  : ما يليقرر
  

أمام األطراف في االتفاقية المهتمة بغرض إنشاء مجموعة دراسة مخصصة مفتوحة العضوية   )١(
  :تحقيق ما يلي

  
تلخيص مدى االستعياب الراهن للبدائل القائمة ذات الجدوى االقتصادية، للعاملين في             )أ(

  صناعة التبغ وزارعيه وآحاد الباعة، حسب الحالة؛
  
   توصية مؤتمر األطراف بآليات لتقييم آثار ممارسات شركات التبغ عبر الزمن؛  )ب(
  
  ؛١٧تقديم تقارير عن المبادرات المنفذة حالياً على المستوى الوطني وفقاً للمادة   )ج(
  
  التوصية باتخاذ مبادرات ذات مردودية في ميدان التنويع؛  )د(

  
تكليف مجموعة الدراسة بالعمل الوثيق مع المنظمات الدولية المختصة، والسيما منظمة األمم              )٢(

والبنك الدولي، وبالتعاون في عملها مع فرقة العمل المخصـصة التابعـة            المتحدة لألغذية والزراعة    
  لألمم المتحدة والمشتركة بين الوكاالت المعنية بمكافحة التبغ؛
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مطالبة أمانة االتفاقية بالتشاور مع األطراف المهتمة بهدف البحث عن جهة تستضيف وتمول               )٣(
، وذلك بالتعاون مع أمانة االتفاقية، وإذا تعذَّر ٢٠٠٦م االجتماع األول لمجموعة الدراسة، قبل نهاية عا

  ذلك، تتم المطالبة بعقد االجتماع باالقتران مع الدورة الثانية لمؤتمر األطراف؛
  
عـن نتـائج    في دورته الثانيـة     تكليف مجموعة الدراسة بتقديم تقرير إلى مؤتمر األطراف           )٤(

  .مناقشات اجتماعها األول
  

  -٢٠٠٦فبراير /  شباط١٧امسة، الجلسة العامة الخ(
  )، التقرير الخامس"أ"اللجنة   

  
  

FCTC/COP1(18)        ة الصحة          موعد ومكان انعقاد الدورة الثانية لمؤتمر األطراف ة منظم  في اتفاقي
  العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ

  
عقد الدورة الثانية    من نظامها الداخلي،     ٤ و ٣الدورة األولى لمؤتمر األطراف، وفقاً للمادتين       قررت    

  .٢٠٠٧لمؤتمر األطراف في تاريخ ومكان سيتم تحديدهما في الشهور الستة األولى من عام 
  

  )٢٠٠٦فبراير /  شباط١٧الجلسة العامة الخامسة، (
  
  
  

  ـــــــــــــ
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the Council of the European Union, Brussels 
 
Mr G. Houttuin 
Deputy Head of the Liaison Office, Council of 
the European Union, Geneva 
 
Mr J. Lilliehook 
Counsellor, Council of the European Union, 
Geneva 
 
Mrs M.-N. Adler 
Permanent Mission, Geneva 
 
Mrs B. Krippl 
Permanent Mission, Geneva 
 
Mr C. Hörhan 
Spokesman of the Federal Minister for Health 
and Women 
 
AZERBAIJAN – AZERBAIDJAN 

Delegate(s) – Délégué(s) 

Mr R. Novruzov 
Attaché, Permanent Mission, Geneva 
 
BANGLADESH – BANGLADESH 

Chief delegate - Chef de délégation 

Dr T. Ali 
Ambassador, Permanent Representative, 
Geneva 
 
Delegate(s) - Délégué(s) 

Mr M.S. Islam 
Joint Secretary, Ministry of Health and Family 
Welfare 
 
Mr M.-U. Zaman 
Minister, Permanent Mission, Geneva 
 
Alternate(s) - Suppléant(s) 
 
Mr N.U. Ahmed 
Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 
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BARBADOS – BARBADE 
 
Delegate(s) - Délégué(s) 
Mr S. Deane 
Chief Health Planner, Ministry of Health 
 
BELARUS – BELARUS 
 
Chief delegate - Chef de délégation 
 
Mr M. Rimzha 
Deputy Minister for Health 
 
Delegate(s) - Délégué(s) 
 
Mr S. Aleinik 
Permanent Representative, Geneva 
 
Mr A. Molchan 
Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
Alternate(s) - Suppléant(s) 
 
Mr A. Panferov 
Second Secretary, General Legal Department, 
Ministry of Foreign Affairs 
 
BELGIUM – Belgique 
 
Chief delegate - Chef de délégation 
 
M. F. Roux 
Ambassadeur, Représentant permanent, 
Genève 
 
Delegate(s) - Délégué(s) 
 
Mme P. Bernaert 
Cabinet du Ministre de la Santé publique et des 
Affaires sociales 
 
Mme F. Gustin 
Ministre conseiller, Représentant permanent 
adjoint, Genève 
 
Alternate(s) - Suppléant(s) 
 
Mme L. Meulenbergs 
Service des Relations internationales, Service 
public fédéral Santé publique, Sécurité de la 
Chaîne alimentaire et Environnement 

Mme M.T. Timmermans 
Délégué Wallonie-Bruxelles, 
Mission permanente, Genève 
 
Mme M. Wauters 
Administration des Soins de Santé, Ministère 
de la Communauté flamande 
 
Mme A. Deltour 
Attaché Santé, Représentation permanente 
auprès de l’Union 
européenne, Bruxelles 
 
M. D. Angelet 
Service Nations Unies, Service public fédéral 
Affaires étrangères 
 
Mme O. Schoonbroodt 
Délégation Wallonie-Bruxelles, Genève 
 
BENIN – BENIN 
 
Chief delegate - Chef de délégation 
 
Professor D.A. Kinde-Gazard 
Ministre de la Santé publique 
 
Delegate(s) - Délégué(s) 
 
M. L. Bio Bigou 
Député à l’Assemblée Nationale 
 
M. S. Amehou 
Ambassadeur, Représentant permanent, 
Genève 
 
Alternate(s) - Suppléant(s) 
 
Dr B.H. Faïhun 
Secrétaire général, Ministère de la Santé 
publique 
 
Dr L. Assogba 
Directeur national de la Protection sanitaire, 
Ministère de la Santé publique 
 
M. Y. Amoussou 
Premier Conseiller, Mission permanente, 
Genève 
 
BHUTAN – BHOUTAN 

Chief delegate - Chef de délégation 

Dr G. Tshering 
Secretary, Ministry of Health 
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Delegate(s) - Délégué(s) 
 
Mr S.T. Rabgye 
Ambassador, Permanent Representative, 
Geneva 
 
Ms D. Tshering 
Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
Alternate(s) - Suppléant(s) 
 
Mr S. Phuntsho 
Joint Director, Information and 
Communication Bureau, Ministry of Health 
 
BOLIVIA – BOLIVIE 
 
Chief delegate - Chef de délégation 
 
Dr. F. Antezana Araníbar 
Asesor Principal, Despacho del Ministro de 
Salud y Deportes 
 
Delegate(s) - Délégué(s) 
 
Sr. G. Poggi Borda 
Ministro Consejero, Misión Permanente, 
Ginebra 
 
BOTSWANA – BOTSWANA 
 
Chief delegate - Chef de délégation 
 
Mr B. Mokgothu 
Ambassador, Permanent Representative, 
Geneva 
 
Delegate(s) - Délégué(s) 
 
Mr T.M. Lekuni 
Deputy Permanent Representative, 
Minister Counsellor, Geneva 
 
Mr S.S. Mokgweetsinyana 
Chief Health Officer, Ministry of Health 
 
Alternate(s) - Suppléant(s) 
 
Mrs M.S. Matlho 
Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
Mr T. Mogotsi 
First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 

BRAZIL – BRESIL 
 
Chief delegate - Chef de délégation 
 
Mr C. Hugueney 
Ambassador, Permanent Representative, 
Geneva 
 
Delegate(s) - Délégué(s) 
 
Mr L.F. de Seixas Corrêa 
Brazilian Ambassador to Germany, Berlin 
 
Mr C.A. da Rocha Paranhos 
Ambassador, 
Alternate Permanent Representative, Geneva 
 
Mr A.C. do Nascimento Pedro 
Minister Counsellor, Permanent Mission, 
Geneva 
 
Alternate(s) - Suppléant(s) 
 
Mr S. Alcázar 
Counsellor and Head, Department of 
International Affairs, Ministry of Health 
 
Dr V.L. da Costa e Silva 
Special Adviser, Ministry of Health 
 
Mr F. Rubinstein 
Director, National Agency for Health 
Surveillance, Ministry of Health 
 
 
Mr A. Sanches Peraci 
Director, Department of Production, 
Financing and Protection, Secretariat of 
Family Agriculture, Ministry of Agrarian 
Development 
 
Ms T.M. Cavalcante 
Head, Division of Tobacco Control and Other 
Risk Factors, 
National Institute of Cancer 
 
Mr M. Fisch Berredo Menezes 
General Coordinator of Inspection, Ministry of 
Finance 
 
Mr P.M. de Castro Saldanha 
Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 
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Ms M. Ribeiro Nogueira Guebel 
Third Secretary, Ministry of Foreign Relations 
 
Mr C.A. Toselli 
Adviser, Department of Foreigners, Ministry 
of Justice 
 
Mr C.A. Ribeiro Xavier 
Adviser, Ministry of Education 
 
Mr J.O. Miranda Pacheco 
Adviser, Ministry of Agriculture, Livestock 
and Food Supply 
 
Mr G. Simon 
Adviser, Ministry of Agriculture, Livestock 
and Food Supply 
 
Mr C.H. Spezia 
Adviser, Secretariat for Work and Education 
Management in Health, Ministry of Health 
 
BRUNEI DARUSSALAM – BRUNEI 
DARUSSALAM 
 
Chief delegate - Chef de délégation 
 
Dr Hajah Intan Haji Salleh 
Director-General of Health Services, Ministry 
of Health 
 
Delegate(s) - Délégué(s) 
 
Mrs Hajah Zahrah Dato Paduka Haji Hashim 
Acting Assistant Director of Research and 
Development, Ministry of Health 
 
Ms Dk Suzylawati Pg Indera Wijaya Pg Dato 
Dr Hj Ismail 
Legal Adviser, Ministry of Health 
 
Alternate(s) - Suppléant(s) 
 
Ms Farida Hairani Hisham 
Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
BULGARIA – BULGARIE 
 
Chief delegate - Chef de délégation 
 
Mr P. Draganov 
Ambassador, Permanent Representative, 
Geneva 
 

Delegate(s) - Délégué(s) 
 
Dr V. Tzekov 
Deputy Minister of Health 
 
Dr M. Gavrailova 
Head of Department, Public Health Protection, 
Public Health Protection and Control 
Directorate, Ministry of Health 
 
Alternate(s) - Suppléant(s) 
 
Mrs J. Andonova 
Director, European Integration International 
Cooperation, Trade and Markets Directorate, 
Tobacco Fund, Ministry of Agriculture and 
Forestry 
 
Mrs D. Parusheva 
Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
CAMBODIA – CAMBODGE 

Chief delegate - Chef de délégation 
 
Mrs Ouk Monna 
Secretary of State, Ministry of Health 
 
Delegate(s) - Délégué(s) 

Mr Phan Peuv 
Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
CANADA – CANADA 

Chief delegate - Chef de délégation 

Ms C. Gilders 
Director-General, International Affairs 
Directorate, Health Canada 
 
Delegate(s) - Délégué(s) 

Mr T. Cormier 

Deputy Permanent Representative, Geneva 
 
Ms N. St Lawrence 
Senior Adviser, International Affairs 
Directorate, Health Canada 
 
Alternate(s) - Suppléant(s) 

Mr D. Choiniere 
Director, Regulations and Compliance, 
Tobacco Control 
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Programme, Health Canada 
Ms V. Brouchet 
Legal Counsel, Health Canada 
 
Mr B. Rogers 
Senior Policy Analyst, Office of Policy, 
Tobacco Control Programme, Health Canada 
 
Mr P. Oldham 
Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
Mr A. Hazlewood 
Provincial Adviser, Province of British 
Columbia 
 
Mr N. Collishaw 
Research Director, Physicians for a Smoke-
free Canada 
 
CAPE VERDE – CAP-VERT 

Delegate(s) - Délégué(s)  

Dr I. Figueiredo Soares 
Directrice des Services de Maladies non 
transmissibles, Ministère de la Santé 
 
CENTRAL AFRICAN REPUBLIC – 
REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 
 
Delegate(s) - Délégué(s) 
 
Dr J. Ngaba 
Expert en législation pharmaceutique, Cabinet 
du Ministre de la Santé Publique et de la 
Population 
 
CHILE – CHILI 
 
Chief delegate - Chef de délégation 
 
Sr. J. Martabit 
Embajador, Representante Permanente, 
Ginebra 
 
Delegate(s) - Délégué(s) 
 
Sr. J.E. Eguiguren 
Ministro Consejero, Misión Permanente, 
Ginebra 
 
Dr. F. Muñoz 
Jefe, División de Prevención y Control de 
Enfermedades, Subsecretaría de Salud Pública, 
Ministerio de Salud 
 

Alternate(s) - Suppléant(s) 
 
Sr. P. Utreras 
Consejero, Misión Permanente, Ginebra 
 
Sr. B. del Picó 
Segundo Secretario, Misión Permanente, 
Ginebra 
 
Sr. J.M. Concha 
Segundo Secretario, Dirección de Política 
Multilateral, Ministerio de Relaciones 
Exteriores 
 
Sr. S. Pavlovic 
Jefe, Departamento de Asesoría Jurídica, 
Ministerio de Salud 

CHINA – CHINE 

Chief delegate - Chef de délégation 

Mrs Ou Xinqian 
Vice Chairperson, National Development and 
Reform Commission 
 
Delegate(s) - Délégué(s) 
 
Mr Sha Zukang 
Ambassador, Permanent Representative, 
Geneva 
 
Dr Zhang Bin 
Deputy Director-General, Department of 
Maternal and Community Health, 
Ministry of Health 
 
Alternate(s) - Suppléant(s) 
 
Mr Li Yangzhe 
Deputy Director-General, Bureau of Economic 
Operation, National Development and Reform 
Commission 
 
Mr Li Bin 
Deputy Director-General, Department of 
International Affairs, National Development 
and Reform Commission 
 
Dr Qi Qingdong 
Deputy Director-General, Department of 
International Cooperation, Ministry of Health 
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Mr Yang Yong’an 
Deputy Director-General, Department of 
Foreign Affairs, State Tobacco Monopoly 
Administration 
 
Mr Fu Cong 
Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
Ms Liang Yan 
Secretary, National Development and Reform 
Commission 
 
Mr Lu Zhikun 
Division Director, Bureau of Economic 
Operation, National Development and Reform 
Commission  
 
Ms Hu Meiqi 
Division Director, Department of International 
Cooperation, Ministry of Health 
 
Dr Tao Jin 
Division Director, Department of Maternal and 
Community Health, Ministry of Health 
 
Mr Yang Hongfeng 
Division Director, Department of 
Advertisement Administration, 
State Administration for Industry and 
Commerce 
 
Mr Zhao Baidong 
Division Director, Department of Foreign 
Affairs, State Tobacco Monopoly 
Administration 
 
Mr Gou Haibo 
Deputy Division Director, Department of 
International Treaty and Law, Ministry of 
Foreign Affairs 
 
Mr Yang Xiaokun 
First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
Ms Su Zhongbi 
Assistant Researcher, Yunnan Academy of 
Tobacco Science 
 
Ms Wan Qian 
Programme Officer, National Development 
and Reform Commission 
 

Ms Xing Zhaohong 
Programme Officer, Department of Economic 
Construction, Ministry of Finance 
 
Mr Zhang Ze 
Attaché, Permanent Mission, Geneva 
 
COOK ISLANDS – ILES COOK 
 
Delegate(s) - Délégué(s) 
 
Ms N.N. Short 
Director of Public Health, Ministry of Health 
 
CYPRUS – CHYPRE 
 
Chief delegate - Chef de délégation 

Mr J.C. Droushiotis 
Ambassador, Permanent Representative, 
Geneva 
 
Delegate(s) - Délégué(s) 

Mr N. Nicolaou 
Counsellor, Deputy Permanent Representative, 
Geneva 
 
Mr H. Herodotou 
Health Inspector, Medical and Public Health 
Services, Ministry of Health 
 
Alternate(s) - Suppléant(s) 
 
Ms M. Soloyianni 
Permanent Mission, Geneva 
 
DEMOCRATIC PEOPLE’S REPUBLIC 
OF KOREA –  
REPUBLIQUE POPULAIRE 
DEMOCRATIQUE DE COREE 
 
Chief delegate - Chef de délégation 
 
Mr Kye Chun Yong 
Deputy Permanent Representative, Geneva 
 
Delegate(s) - Délégué(s) 
 
Mr Jang Chun Sik 
Expert, Ministry of Foreign Affairs 
 
Mr Song In Bom 
Expert, Ministry of Public Health 
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Alternate(s) - Suppléant(s) 
 
Mr Jang Il Hun 
Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE 
CONGO – 
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU 
CONGO 

Chief delegate - Chef de délégation 
 
M. A. Mindua Kesia-Mbe 
Ambassadeur, Représentant permanent, 
Genève 
 
Delegate(s) - Délégué(s) 
 
M. Y.R. Mbuyu Muteba 
Directeur, Programme National de Lutte contre 
les Toxicomanies et les Substances Toxiques, 
Point Focal national de la Lutte antitabac 
 
M. X.H. Tati 
Premier Conseiller d’Ambassade, Direction 
des Organisations internationales, 
Ministère des Affaires Etrangères et de la 
Coopération Internationale 
 
Alternate(s) - Suppléant(s) 
 
M. S. Mutomb Mujing 
Conseiller, Mission permanente, Genève 
 
DENMARK – DANEMARK 

Chief delegate - Chef de délégation 
 
Mr K. Geil 
Senior Adviser, Ministry of the Interior and 
Health 
 
Delegate(s) - Délégué(s) 
 
Ms H. Findsen 
Health Counsellor, Permanent Representation 
of Denmark, Brussels 
 
DJIBOUTI – DJIBOUTI 

Delegate(s) - Délégué(s) 
 
Mme S. Ali Higo 
Coordinatrice nationale, Programme de la 

Lutte anti-tabac, Ministère de la Santé 
EGYPT – EGYPTE 

Chief delegate - Chef de délégation 

Mr S. Shoukry 
Ambassador, Permanent Representative, 
Geneva 
 
Delegate(s) - Délégué(s) 

Mr A. Meleka 
Minister, Deputy Permanent Representative, 
Geneva 
 
Dr M. Mahmoud 
Ministy of Health and Population 
 
Alternate(s) - Suppléant(s) 

Dr M. Mehrez 
Ministry of Health and Population 
 
Mr T. Khalaf 
Third Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
ESTONIA – ESTONIE 

Chief delegate - Chef de délégation 

Mr T. Nirk 
Ambassador, Permanent Representative, 
Geneva 
 
Delegate(s) - Délégué(s) 

Mr A. Lipand 
Chief Specialist, Health Policy Unit, Ministry 
of Social Affairs 
 
Mrs K. Sibul 
Third Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
EUROPEAN COMMUNITY – 
COMMUNAUTE EUROPEENNE 

Chief delegate - Chef de délégation 
 
Mr C. Trojan 
Ambassador, Permanent Delegation of the 
European Commission, Geneva 
 
Delegate(s) - Délégué(s) 
 
Ms M.-J. Jonczy-Montastruc 
Principal Legal Adviser, Legal Service of the 
European Commission 
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Mr T. Bechet 
Minister Counsellor, Head of the United 
Nations Section, Permanent Delegation of the 
European Commission, Geneva 
 
Alternate(s) - Suppléant(s) 
 
Dr M. Rajala 
Minister Counsellor, United Nations Section, 
Permanent Delegation of the European 
Commission, Geneva 
 
Ms T. Emmerling 
Deputy Head of Unit, Directorate-General, 
Health and Consumer Protection 
 
Mr A. Maunu 
Administrator, Directorate-General, Health and 
Consumer Protection 
 
Mr I. Walton-George 
Head of Unit, European Anti-Fraud Office 
 
Mr A. Rowan 
Principal Administrator, European Anti-Fraud 
Office 
 
Mr F. van Driessche 
Policy Officer, Directorate-General, Taxation 
and Customs Union 
 
Ms L. Pignataro-Nolin 
Legal Service of the European Commission 
 
Mr A. Adamou 
Member of the European Parliament 
 
Ms S. Magnano 
Environment Committee Secretariat, European 
Parliament 
 
Mr C. Schlyter 
Member of the European Parliament 
 
FIJI – FIDJI 
 
Delegate(s) - Délégué(s) 
 
Dr L. Waqatakirewa 
Chief Executive Officer, Ministry of Health 
 

FINLAND – FINLANDE 
 
Chief delegate - Chef de délégation 
 
Mr O. Simonen 
Senior Adviser, Ministry of Social Affairs and 
Health 
 
Delegate(s) - Délégué(s) 
 
Ms S. Koskenkorva 
Senior Adviser, Ministry of Social Affairs and 
Health 
 
Mr A. Koho 
Special Adviser, Finnish Mission to the 
European Union, Brussels 
 
Alternate(s) - Suppléant(s) 
 
Ms A. Ehrnrooth 
Special Adviser, Finnish Mission to the 
European Union, 
Brussels 
 
Ms S. Sammalkivi 
Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
FRANCE – France 
 
Chief delegate - Chef de délégation 
 
M. J.-M. Ripert 
Ambassadeur, Représentant permanent, 
Genève 
 
Delegate(s) - Délégué(s) 
 
Dr D. Jayle 
Président, Mission Interministérielle de Lutte 
contre la Drogue et la Toxicomanie 
 
Dr P. Melihan-Cheinin 
Chef, Bureau des Pratiques addictives, 
Direction générale de la Santé, 
Ministère de la Santé et des Solidarités 
 
Alternate(s) - Suppléant(s) 
 
Dr S. Ratte 
Institut national du Cancer 
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Mme N. Larochette 
Bureau des Pratiques addictives, Direction 
générale de la Santé, Ministère de la Santé et 
des Solidarités 
 
M. D. Martin 
Bureau des Pratiques addictives, Direction 
Générale de la Santé, Ministère de la Santé et 
des Solidarités 
 
M. M. Giacomini 
Représentant permanent adjoint, Genève 
 
M. G. Delvallée 
Sous-Direction des Affaires économiques, 
Ministère des Affaires étrangères 
 
Mme J. Tor-de Tarlé 
Premier Secrétaire, Mission permanente, 
Genève 
 
Mme P. Renoul 
Conseiller, Mission permanente, Genève 
 
M. J.-F. Trogrlic 
Conseiller (Affaires sociales), Mission 
permanente, Genève 
 
M. A. Atger 
Mission interministérielle de Lutte contre la 
Drogue et la Toxicomanie 
 
Mlle V. Basso 
Mission permanente, Genève 
 
GERMANY – Allemagne 
 
Chief delegate - Chef de délégation 
 
Mr M. Steiner 
Ambassador, Permanent Representative, 
Geneva 
 
Deputy chief delegate - Chef adjoint de la 
Délégation 
 
Mrs B. Siefker-Eberle 
Deputy Permanent Representative, Geneva 
 
Alternate(s) - Suppléant(s) 
 
Dr F. Niggemeier 
Permanent Representation to the European 
Union, Brussels 

Dr I. von Voss 
Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
Dr W. Traub 
Bundesrat, Ministry for Social Affairs, 
Baden-Wuerttemberg 
 
Mr T. Hofmann 
Deputy Head, Multilateral Cooperation in the 
Field of Health Division, Federal Ministry of 
Health, Bonn 
 
Mrs K. Frels 
Deputy Head, Multilateral Cooperation in the 
Field of Health Division, Federal Ministry of 
Health, Bonn 
 
Mr P. Neuerburg 
Attaché, Permanent Mission, Geneva 
 
GHANA – GHANA 

Chief delegate - Chef de délégation 

Dr K. Bawuah-Edusei 
Ambassador, Permanent Representative, 
Geneva 
 
Delegate(s) - Délégué(s) 

Professor A.B. Akosa 
Director-General, Ghana Health Service 
 
Dr J. Amankwa 
Regional Director, Upper East Bolgatanga 
 
Alternate(s) - Suppléant(s) 

Ms M.A. Alomatu 
First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
Ms A. Amartey 
Head, Tobacco and Substances of Abuse 
Department, Food and Drugs Board 
 
Mrs E.K. Wellington 
Senior Health Research Officer, Ghana Health 
Service 
 
GUATEMALA – GUATEMALA 

Chief delegate - Chef de délégation 

Sr. C.R. Martínez 
Embajador, Representante Permanente, 
Ginebra 
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Delegate(s) - Délégué(s) 
 
Sra. S. Hochstetter 
Consejero, Misión Permanente, Ginebra 
 
Sra. M.S. Urruela 
Segundo Secretario, Misión Permanente, 
Ginebra 
 
Alternate(s) - Suppléant(s) 
 
Dra. M.A. Flores González 
Asesora Específica, Ministerio de Salud 
Pública y Asistencia Social 
 
HONDURAS – HONDURAS 
 
Chief delegate - Chef de délégation 
 
Sr. J.B. Zapata 
Embajador, Representante Permanente, 
Ginebra 
 
Delegate(s) - Délégué(s) 
 
Dr. R. Batres 
Director-General, Instituto Hondureño para la 
Prevención del Alcoholismo, Drogadicción y 
Farmacodependencia  
 
Sr. M. Pérez Zepeda 
Segundo Secretario, Misión Permanente, 
Ginebra 
 
HUNGARY – HONGRIE 
 
Chief delegate - Chef de délégation 
 
Mr G. Szelei Kiss 
Ambassador, Permanent Representative, 
Geneva 
 
Delegate(s) - Délégué(s) 
 
Dr J. Vizi 
Expert, National Centre for Epidemiology 
 
Mr T. Demjén 
Expert, National Centre for Health Promotion 
 
Alternate(s) - Suppléant(s) 
 
Mr B. Raffay 
Expert, Ministry of Health 

Mr B. Lenhardt 
Counsellor, Ministry of Economics and 
Transport 
 
Mr A. Bukai 
Counsellor, Ministry of Agriculture and Rural 
Development 
 
Mr B. Rátkai 
Third Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
ICELAND – ISLANDE 
 
Delegate(s) - Délégué(s) 
 
Ms S. Gudmundsdottir 
Chief Counsellor, Department of Legal 
Affairs, Ministry of Health and Social Security 
 
INDIA – INDE 
 
Chief delegate - Chef de délégation 
 
Mr S. Singh 
Ambassador, Permanent Representative, 
Geneva 
 
Delegate(s) - Délégué(s) 
 
Mrs B. Thyagrajan 
Joint Secretary, Ministry of Health and Family 
Welfare 
 
Mr M.S. Grover 
Deputy Permanent Representative, Geneva 
 
Alternate(s) - Suppléant(s) 
 
Dr K. Srinath Reddy 
Professor of Cardiology, All India Institute of 
Medical Sciences 
 
Mr V.K. Trivedi 
First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) – 
IRAN (REPUBLIQUE ISLAMIQUE D’) 
 
Chief delegate - Chef de délégation 
 
Dr S.M. Alavian 
Deputy Minister of Health and Medical 
Education 
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Delegate(s) - Délégué(s) 
Dr S.M.K. Sajjadpour 
Ambassador, Permanent Representative, 
Geneva 
 
Mr R. Bayat Mokhtari 
Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
Alternate(s) - Suppléant(s) 
 
Dr N. Baliq 
Adviser to the Deputy Minister of Health 
 
IRELAND – IRLANDE 
 
Chief delegate - Chef de délégation 
 
Mrs M. Whelan 
Ambassador, Permanent Representative, 
Geneva 
 
Deputy chief delegate - Chef adjoint de la 
Délégation 
 
Mr E. Corcoran 
Principal Officer, Tobacco Control Unit, 
Department of Health and Children 
 
Delegate(s) - Délégué(s) 
 
Mr D. Smyth 
Deputy Permanent Representative, Permanent 
Mission, Geneva 
 
Alternate(s) - Suppléant(s) 
 
Mr G. O’Dufaigh 
Assistant Principal Officer, Tobacco Control 
Unit, Department of Health and Children 
 
Mr K. Devine 
Higher Executive Officer, Tobacco Control 
Unit, Department of Health and Children 
 
Ms S. McEvoy 
Acting Chief Environmental Health Officer, 
Department of Health and Children 
 
Mr P. Synnott 
Assistant Principal Officer, International Unit, 
Department of Health and Children 
 

Mr J. O’Toole 
Health Counsellor, Irish Permanent 
Representation to the European Union, 
Brussels 
 
Ms O. Keane 
Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
ISRAEL – ISRAEL 
 
Chief delegate - Chef de délégation 
 
Mr I. Levanon 
Ambassador, Permanent Representative, 
Geneva 
 
Delegate(s) - Délégué(s) 
 
Ms E. Efrat-Smilg 
Director, Treaties Department, Ministry of 
Foreign Affairs 
 
Ms I. Mayshar 
Senior Deputy Legal Adviser, Ministry of 
Health 
 
Alternate(s) - Suppléant(s) 
 
Ms N. Fourman 
Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
Ms E. Gouldman Zarka 
Adviser, Permanent Mission, Geneva 
 
JAMAICA – JAMAIQUE 
 
Chief delegate - Chef de délégation 
 
Dr E. Lewis-Fuller 
Director, Cooperation in Health Policy 
Analysis, Ministry of Health 
 
Delegate(s) - Délégué(s) 
 
Ms A. Morris 
Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
Mrs A. Dubidad-Dixon 
First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
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JAPAN – JAPON 
 
Chief delegate - Chef de délégation 
 
Mr I. Fujisaki 
Ambassador, Permanent Representative, 
Geneva 
 
Delegate(s) - Délégué(s) 
 
Mr M. Tsuji 
Deputy Director-General, Global Issues 
Department, Ministry of Foreign Affairs 
 
Mr H. Minami 
Minister, Permanent Mission, Geneva 
 
Alternate(s) - Suppléant(s) 
 
Dr E. Kashiwagi 
Director, Public Health Affairs, Environmental 
Health Division, Health Services Bureau, 
Ministry of Health, Labour and Welfare 
 
Mr Y. Kawai 
Director, Tobacco and Salt Industries Office, 
Financial Bureau, Ministry of Finance 
 
Mr M. Tachikawa 
Deputy Director, Tobacco and Salt Industries 
Office, Financial Bureau, Ministry of Finance 
 
Dr T. Takei 
Deputy Director, Policy Planning Division, 
Department of Health and Welfare for Persons 
with Disabilities, Social Welfare and War 
Victim’s Relief Bureau, Ministry of Health, 
Labour and Welfare 
 
Ms T. Tsujisaka 
First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
Dr N. Murashige 
Tobacco Free Initiative Officer, Health Service 
Bureau, Ministry of Health, Labour and 
Welfare 
 
Mr A. Takahashi 
Unit Chief, Tobacco and Salt Industries Office, 
Financial Bureau, Ministry of Finance 
 

Dr R. Akizuki 
Section Chief, International Affairs Division, 
Minister’s Secretariat, Ministry of Health, 
Labour and Welfare 
 
Ms Y. Fujino 
Official, Specialized Agencies Division, 
Global Issues Department, 
Ministry of Foreign Affairs 
 
JORDAN – JORDANIE 
 
Chief delegate - Chef de délégation 
 
Dr M. Burayzat 
Ambassador, Permanent Representative, 
Geneva 
 
Delegate(s) - Délégué(s) 
 
Dr M.B.A. Qasem 
Director of Health Safety, Ministry of Health 
 
Mr H. Al Husseini 
First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
KENYA – KENYA 
 
Chief delegate - Chef de délégation 
 
Ms A.C. Mohamed 
Ambassador, Permanent Representative, 
Geneva 
 
Delegate(s) - Délégué(s) 
 
Dr A.E.O. Ogwell 
Head, Division of Noncommunicable 
Diseases, Ministry of Health 
 
Ms L. Nyambu 
First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
KIRIBATI – KIRIBATI 
 
Chief delegate - Chef de délégation 
 
Mr N. Kirata 
Minister of Health and Medical Services 
 
Delegate(s) - Délégué(s) 
 
Mr R. Maninraka 
Secretary of Health and Medical Services 
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Dr T. Kienene 
Public Health Consultant 
 
LATVIA – LETTONIE 
 
Chief delegate - Chef de délégation 
 
Ms I. Šmate 
Deputy Director, Department of Public Health, 
Ministry of Health 
 
Delegate(s) - Délégué(s) 
 
Ms G. Vītola 
Third Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
LESOTHO – LESOTHO 
 
Chief delegate - Chef de délégation 
 
Mrs M. Rasethuntsa 
Deputy Principal Secretary, Ministry of Health 
and Social Welfare 
 
Delegate(s) - Délégué(s) 
 
Mr N. Leboela 
Ministry of Health and Social Welfare 
 
Mrs N. Mosala 
Ministry of Health and Social Welfare 
 
Alternate(s) - Suppléant(s) 
 
Mrs M. Pheko 
Minister Counsellor, Permanent Mission, 
Geneva 
 
LIBYAN ARAB JAMAHIRIYA – 
JAMAHIRIYA ARABE LIBYENNE 
 
Chief delegate - Chef de délégation 
 
Mr A. Benomran 
Minister, Permanent Mission, Geneva 
 
Delegate(s) - Délégué(s) 
 
Dr H. Gashut 
Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
Mr F. Abusaa 
Third Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 

LITHUANIA – LITUANIE 
 
Chief delegate - Chef de délégation 
 
Mr E. Borisovas 
Ambassador, Permanent Representative, 
Geneva 
 
Delegate(s) - Délégué(s) 
 
Ms G. Krivelienė 
Chief Specialist, Division of Public Health, 
Ministry of Health 
 
Ms R. Kazragienė 
Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
Alternate(s) - Suppléant(s) 
 
Ms R. Liaudanskienė 
Health Attaché, Permanent Representation to 
the European Union, Brussels 
 
LUXEMBOURG – LUXEMBOURG 
 
Chief delegate - Chef de délégation 
 
M. J. Feyder 
Ambassadeur, Représentant permanent, 
Genève 
 
Delegate(s) - Délégué(s) 
 
Dr D. Hansen-Koenig 
Directeur de la Santé 
 
Mme C. Goy 
Représentant permanent adjoint, Genève 
 
Alternate(s) - Suppléant(s) 
 
Mme A. Calteux 
Attaché, Mission du Luxembourg auprès de 
l’Union européenne, Bruxelles 
 
MADAGASCAR – MADAGASCAR 
 
Chief delegate - Chef de délégation 
 
M. A. Rambeloson 
Ambassadeur, Représentant permanent, 
Genève 
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Delegate(s) - Délégué(s) 
 
M. J.M. Rasolonjatovo 
Premier Conseiller, Mission permanente, 
Genève 
 
Dr N.R. Ramanandraibe 
Directeur, Office national de Lutte anti-tabac, 
Ministère de la Santé et du Planning familial 
 
MALAYSIA – MALAISIE 
 
Chief delegate - Chef de délégation 
 
Dr Lee Kah Choon 
Parliamentary Secretary, Ministry of Health 
 
Delegate(s) - Délégué(s) 
 
Mrs Hsu King Bee 
Ambassador, Permanent Representative, 
Geneva 
 
Mrs Lee Lay Choo 
Legal Advisor, Ministry of Health 
 
Alternate(s) - Suppléant(s) 
 
Dr Zainal Ariffin B. Omar 
Deputy Director, Noncommunicable Disease 
Section, Disease Control Division, Ministry of 
Health 
 
Dr Zarihah Bt. Mohd Zain 
Principal Assistant Director, Environmental 
and Occupational Health Unit, Disease Control 
Division, Ministry of Health 
 
Mr Mohamed Zin Amran 
Deputy Permanent Representative, Geneva 
 
Mr Wan Aznainizam Yusri Wan Abdul Rashid 
Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
MALDIVES – MALDIVES 
 
Delegate(s) - Délégué(s) 
 
Mr A. Afaal 
Director, Ministry of Health 
 

MALI – MALI 
 
Chief delegate - Chef de délégation 
 
M. S. Kasse 
Chargé d’Affaires, Mission permanente, 
Genève 
 
Delegate(s) - Délégué(s) 
 
Dr M. Sidibe 
Conseiller technique, Ministère de la Santé 
 
MALTA – MALTE 
 
Chief delegate - Chef de délégation 
 
Mr S.F. Borg 
Ambassador, Permanent Representative, 
Geneva 
 
Delegate(s) - Délégué(s) 
 
Mr R. Sarsero 
Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
Mr J. Busuttil 
First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
Alternate(s) - Suppléant(s) 
 
Mr T. Bonnici 
First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
Dr S. Misfud 
Legal Officer, Ministry of Health, the Elderly 
and Community Care 
 
MARSHALL ISLANDS – ILES 
MARSHALL 
 
Chief delegate - Chef de délégation 
 
Mr R. Edwards 
Assistant Secretary of Health, Ministry of 
Health 
 
Delegate(s) - Délégué(s) 
 
Mr J. Jorbon 
Assistant Attorney General, Office of the 
Attorney General 
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MAURITANIA – MAURITANIE 
 
Chief delegate - Chef de délégation 
 
M. M.S. Ould Mohamed Lemine 
Ambassadeur, Représentant permanent, 
Genève 
 
Delegate(s) - Délégué(s) 
 
M. M.F. Ould Mohamedou 
Conseiller juridique du Ministre de la Santé et 
des Affaires sociales 
 
M. M. Ould Magha 
Premier Conseiller, Mission permanente, 
Genève 
 
MAURITIUS – MAURICE 
 
Chief delegate - Chef de délégation 
 
Mr S.B.C. Servansing 
Ambassador, Permanent Representative, 
Geneva 
 
Delegate(s) - Délégué(s) 
 
Mr M.I. Latona 
Minister Counsellor, Permanent Mission, 
Geneva 
 
Mr V. Mungur 
First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
Alternate(s) - Suppléant(s) 
 
Mr U.K. Sookmanee 
Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
Miss R. Wilfrid-René 
Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
MEXICO – MEXIQUE 
 
Chief delegate - Chef de délégation 
 
Sr. L.A. de Alba 
Embajador, Representante Permanente, 
Ginebra 
 

Delegate(s) - Délégué(s) 
 
Sr. P. Macedo 
Embajador, Representante Permanente 
Alterno, Ginebra 
 
Sr. C. Ruíz Gaytán López 
Secretario Técnico, Consejo Nacional contra 
las Adicciones 
 
Alternate(s) - Suppléant(s) 
 
Sra. D.M. Valle 
Consejero, Misión Permanente, Ginebra 
 
Sra. A. Pérez de León 
Consultora de Asuntos Internacionales, 
Consejo Nacional contra las Adicciones, 
Secretaría de Salud 
 
Sr. L.A. Caso González 
Comisionado de Fomento Sanitario, 
Representante de la Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos Sanitarios 
 
Dr. V.M. Guisa Cruz 
Director General de los Centros de Integración 
Juvenil, Secretaría de Salud 
 
Sr. J.M. Sánchez 
Tercer Secretario, Misión Permanente, Ginebra 
 
Srta. G.I. Pérez Juárez 
Asesora, Misión Permanente, Ginebra 
 
MICRONESIA (FEDERATED STATES OF) 
MICRONESIE (ETATS FEDERES DE) 
 
Delegate(s) - Délégué(s) 
 
Mr M. Samo 
Assistant Secretary for Health, Department of 
Health, Education and Social Affairs 
 
MONGOLIA – MONGOLIE 
 
Chief delegate - Chef de délégation 
 
Mr D. Boldbaatar 
Ambassador, Permanent Representative, 
Geneva 
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Delegate(s) - Délégué(s) 
 
Ms G. Tsetsegdari 
Senior Officer, Health Policy Coordination 
Division, Ministry of Health 
 
Ms D. Gerelmaa 
Third Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
MYANMAR – MYANMAR 
 
Delegate(s) - Délégué(s) 
 
Dr Khin Win Thet 
Assistant Director (Medical Care), Department 
of Health, Ministry of Health 
 
NAMIBIA – NAMIBIE 
 
Chief delegate - Chef de délégation 
 
Mr R. Nchabi Kamwi 
Minister of Health and Social Services 
 
Delegate(s) - Délégué(s) 
 
Dr N. Foster 
Under-Secretary for Health and Social Welfare 
Policy, Ministry of Health and Social Services 
 
Mr B. Maloboka 
Chief, Health Programme, Ministry of Health 
and Social Services 
 
NAURU – NAURU 
 
Delegate(s) - Délégué(s) 
 
Mrs C. Scotty 
Secretary for Health and Medical Services 
 
NETHERLANDS – PAYS-BAS 
 
Chief delegate - Chef de délégation 
 
Mr J. Draijer 
Permanent Representation of the Netherlands 
to the European Union, Brussels 
 
Delegate(s) - Délégué(s) 
 
Mr I.M. de Jong 
Ambassador, Permanent Representative, 
Geneva 

Mrs S. van Dinter 
Senior Policy Adviser, Ministry of Foreign 
Affairs 
 
Alternate(s) - Suppléant(s) 
 
Mr P. de Coninck 
Senior Policy Adviser, Ministry of Health, 
Welfare and Sport 
 
Mr R. Kuiten 
Senior Policy Adviser, Ministry of Health, 
Welfare and Sport 
 
Mr V. Everhardt 
Senior Policy Adviser, Ministry of Health, 
Welfare and Sport 
 
Mrs G. Vrielink 
First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
NEW ZEALAND – NOUVELLE-ZELANDE 
 
Chief delegate - Chef de délégation 
 
Mr D. O’Connor 
Associate Minister of Health 
 
Delegate(s) - Délégué(s) 
 
Mr T. Caughley 
Ambassador, Permanent Representative, 
Geneva 
 
Mr N. Kiddle 
Deputy Permanent Representative, Geneva 
 
Alternate(s) - Suppléant(s) 
 
Dr A. Bloomfield 
Chief Adviser, Public Health, Ministry of 
Health 
 
Dr R. Beaglehole 
Senior Adviser to the Minister 
 
NIGER – NIGER 
 
Chief delegate - Chef de délégation 
 
Dr D. Magagi 
Conseiller Technique, Ministère de la Santé 
Publique et de la Lutte Contre les Endémies 
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Delegate(s) - Délégué(s) 
 
M. T. Manou 
Chef, Division juridique bilatérale, Ministère 
des Affaires érangères, de la Coopération et de 
l’Intégration africaine 
 
Dr I.I. Baaré 
Point Focal de lutte anti-tabac 
 
NIGERIA – NIGERIA 
 
Chief delegate - Chef de délégation 
 
Mr J.U. Ayalogu 
Ambassador, Permanent Representative, 
Geneva 
 
Delegate(s) - Délégué(s) 
 
Dr M.E. Anibueze 
Director, Noncommunicable Disease and 
Tobacco Control Programme, 
Ministry of Health 
 
Dr S. Baba 
Senior Counsellor, Permanent Mission, 
Geneva 
 
NIUE – NIOUE 
 
Delegate(s) - Délégué(s) 
 
Mr M. Nosa 
Senior Public Health Officer 
 
NORWAY – NORVEGE 
 
Chief delegate - Chef de délégation 
 
Mr W.C. Strømmen 
Ambassador, Permanent Representative, 
Geneva 
 
Delegate(s) - Délégué(s) 
 
Mr T. Hetland 
Senior Adviser, Ministry of Health and Care 
Services 
 
Ms T. Kongsvik 
Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 

Alternate(s) - Suppléant(s) 
 
Ms R.L. Lindbak 
Adviser, Directorate for Health and Social 
Issues 
 
Mr B. Rosted 
Adviser, Norwegian Cancer Association 
 
OMAN – OMAN 
 
Chief delegate - Chef de délégation 
 
Dr Jawad bin Ahmed bin Jawad Al-Lawati 
Director, Department of Noncommunicable 
Diseases, Ministry of Health 
 
Delegate(s) - Délégué(s) 
 
Ms Ibtissam bint Abdulwahhab Al-Balushi 
Expert, Health Affairs 
 
Mr Yousuf bin Issa bin Ali Al-Zadjali 
First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
PAKISTAN – PAKISTAN 
 
Chief delegate - Chef de délégation 
 
Ms T. Janjua 
Acting Permanent Representative, Geneva 
 
Delegate(s) - Délégué(s) 
 
Mr R.S. Sheikh 
First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
Mr M.N. Sheikh 
Health Education Adviser, Ministry of Health 
 
Alternate(s) - Suppléant(s) 
 
Mr F. Shah 
Permanent Mission, Geneva 
 
PALAU – PALAOS 
 
Delegate(s) - Délégué(s) 
 
Dr C.T.O. Otto 
Chairman, Committee on Health, The Senate, 
Palau National Congress 
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PANAMA – PANAMA 
 
Chief delegate - Chef de délégation 
 
Sra. U. Alfú de Reyes 
Embajadora, Representante Permanente 
Adjunta, Ginebra 
 
Delegate(s) - Délégué(s) 
 
Dra. R. Roa 
Dirección Nacional de Políticas de Salud, 
Ministerio de Salud 
 
PERU – PEROU 
 
Chief delegate - Chef de délégation 
 
Sr. M. Rodríguez Cuadros 
Embajador, Representante Permanente, 
Ginebra 
 
Delegate(s) - Délégué(s) 
 
Sr. C. Chocano 
Ministro Consejero, Misión Permanente, 
Ginebra 
 
Dr. R. Torres Lao 
Dirección General de Promoción de la Salud, 
Ministerio de Salud 
 
Alternate(s) - Suppléant(s) 
 
Dr. C. Farias 
Presidente, Comisión Nacional de Lucha 
Antitabáquica 
 
Srta. E. Beraun 
Primera Secretaria, Misión Permanente, 
Ginebra 
 
PHILIPPINES – PHILIPPINES 
 
Chief delegate - Chef de délégation 
 
Mr E.A. Manalo 
Ambassador, Permanent Representative, 
Geneva 
 
Delegate(s) - Délégué(s) 
 
Mr R.L. Tejada 
Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 

Dr E. Vera 
Medical Officer VII, Degenerative Diseases 
Office, National Center for Disease Prevention 
and Control, Department of Health 
 
PORTUGAL – PORTUGAL 
 
Chief delegate - Chef de délégation 
 
M. J.C. da Costa Pereira 
Ambassadeur, Représentant permanent, 
Genève 
 
Delegate(s) - Délégué(s) 
 
M. J.A. Sousa Fialho 
Conseiller, Mission permanente, Genève 
 
M. J.S. de Calheiros da Gama 
Conseiller, Mission permanente, Genève 
 
Alternate(s) - Suppléant(s) 
 
Mme M.G. Martins 
Direction générale de la Santé 
 
Mme E. Nunes 
Direction générale de la Santé 
 
M. J. Meneses 
Conseiller, Représentation permanente auprès 
de l’Union européenne, Bruxelles 
 
QATAR – QATAR 
 
Chief delegate - Chef de délégation 
 
Mr N.R. Al-Nuaimi 
Ambassador, Permanent Representative, 
Geneva 
 
Delegate(s) - Délégué(s) 
 
Mr H.M. Al-Hitmi 
Director, Foreign Health Relations, National 
Health Authority 
 
Dr I.A. Al-Shaar 
Director, Preventive Health Department, 
National Health Authority 
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REPUBLIC OF KOREA – REPUBLIQUE 
DE COREE 
 
Chief delegate - Chef de délégation 
 
Mr J.-K. Lee 
Director-General, Bureau of Health Policy, 
Ministry of Health and Welfare 
 
Delegate(s) - Délégué(s) 
 
Mr H.-H. Ahn 
Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
Mr W.-H. Lee 
Deputy Director, Government Finance 
Information and Management Division, 
Ministry of Finance and Economy 
 
Alternate(s) - Suppléant(s) 
 
Dr K.-S. Cho 
Deputy Director, Health Promotion Division, 
Ministry of Health and Welfare 
 
Adviser(s) - Conseiller(s) 
 
Ms Y.-J. Shin 
Chief Researcher, Korean Institute for Health 
and Social Affairs 
 
RWANDA – RWANDA 
 
Delegate(s) - Délégué(s) 
 
Dr B. Nzeyimana 
Ministère de la Santé 
 
SAINT LUCIA – SAINTE-LUCIE 
 
Chief delegate - Chef de délégation 
 
Dr D. Bristol 
President, Saint Lucia Cancer Society 
 
Delegate(s) - Délégué(s) 
 
Ms E. Serieux-Wilson 
Officer-in-charge, Substance Abuse 
Secretariat, Ministry of Health, Human 
Services, Family Affairs and Gender Relations 
 

SAMOA – SAMOA 
 
Delegate(s) - Délégué(s) 
Dr M.M. Tuala 
Ministry of Health 
 
SAUDI ARABIA – ARABIE SAOUDITE 
 
Delegate(s) - Délégué(s) 
 
Dr A. Al-Bidah 
General Supervisor, Tobacco Control 
Programme, Ministry of Health 
 
SENEGAL – SENEGAL 
 
Chief delegate - Chef de délégation 
 
M. O. Camara 
Ambassadeur, Représentant permanent, 
Genève 
 
Delegate(s) - Délégué(s) 
 
M. M. Mbaye 
Secrétaire général du Ministère de la Santé et 
de la Prévention médicale 
 
Dr P.C. Faye 
Directeur de la Prévention médicale 
 
Alternate(s) - Suppléant(s) 
 
M. D.M. Sène 
Ministre Conseiller, Mission permanente, 
Genève 
 
M. M. Seck 
Premier Secrétaire, Mission permanente, 
Genève 
 
M. O. Ndao 
Direction de la Prévention médicale 
 
SEYCHELLES - SEYCHELLES 
 
Delegate(s) – Délégué(s) 
 
Dr P. Bovet 
Head of Unit, Prevention and Control of 
Cardiovascular Diseases, Department of 
Health, Ministry of Health and Social Services 
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SINGAPORE – SINGAPOUR 
 
Chief delegate - Chef de délégation 
 
Mr B. Gafoor 
Ambassador, Permanent Representative, 
Geneva 
 
Delegate(s) - Délégué(s) 
 
Ms T. Yoong 
Director, Adult Health Promotion, Health 
Promotion Board, Ministry of Health 
 
Mr J. Ratnam 
Deputy Permanent Representative, Geneva 
 
Alternate(s) - Suppléant(s) 
 
Ms Choo Lin 
Manager, National Smoking Control 
Programme, Health Promotion Board, 
Ministry of Health 
 
Ms F. Gan 
Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
SLOVAKIA – SLOVAQUIE 
 
Chief delegate - Chef de délégation 
 
Ms E. Kavcová 
National Coordinator for Tobacco Control, 
Ministry of Health 
 
Delegate(s) - Délégué(s) 
 
Mrs N. Šeptakova 
First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
Mr R. Ochaba 
Ministry of Health 
 
SLOVENIA – SLOVENIE 

Chief delegate - Chef de délégation 
 
Mr A. Logar 
Ambassador, Permanent Representative, 
Geneva 
 
Delegate(s) - Délégué(s) 
 
Mrs V.-K. Petrič 

Under-Secretary, Ministry of Health 
Alternate(s) - Suppléant(s) 
 
Mr I. Jukič 
First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
Mrs M. Mahkota 
Under-Secretary, Ministry of Health 
 
SOLOMON ISLANDS – ILES SALOMON 
 
Delegate(s) - Délégué(s) 
 
Mr J. Koli 
Minister of Health and Medical Services 
 
SOUTH AFRICA – AFRIQUE DU SUD 
 
Chief delegate - Chef de délégation 
 
Dr M.E. Tshabalala-Msimang 
Minister of Health 
 
Deputy chief delegate - Chef adjoint de la 
Délégation 
 
Ms D. Mafubelu 
Counsellor (Health), Permanent Mission, 
Geneva 
 
Delegate(s) - Délégué(s) 
 
Dr G.J. Mtshali 
Ambassador, Permanent Representative, 
Geneva 
 
Alternate(s) - Suppléant(s) 
 
Ms Z.R.S. Mthembu 
Director, Health Promotion, Department of 
Health 
 
Ms P. Lambert 
Legal Adviser 
 
SPAIN – ESPAGNE 
 
Chief delegate - Chef de délégation 
 
Sr. J.A. March Pujol 
Embajador, Representante Permanente, 
Ginebra 
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Delegate(s) - Délégué(s) 
 
Sr. G. López Mac-Lellan 
Consejero, Misión Permanente, Ginebra 
 
Sra. I. de la Mata Barranco 
Consejera de Sanidad, Representación 
Permanente de España ante la Unión Europea, 
Bruselas 
 
Alternate(s) - Suppléant(s) 
 
Sr. M. Goizueta Sánchez 
Consejero (Finanzas), Misión Permanente, 
Ginebra 
 
Sr. A. Carpintero Sáiz 
Consejero (Agricultura), Misión Permanente, 
Ginebra 
 
Sra. I. Sáiz Martínez-Acitores 
Jefa de Servicio, Dirección General de Salud 
Pública, Ministerio de Sanidad y Consumo 
 
Sr. A. Calvete Oliva 
Jefe de Servicio, Dirección General de Salud 
Pública, Ministerio de Sanidad y Consumo 
 
Sra. I. Espiga López 
Jefe de Sección, Dirección General de Salud 
Pública, Ministerio de Sanidad y Consumo 
 
Sr. P. Tomás Hernández 
Vicepresidente, Comisionado para el Mercado 
de Tabacos, Ministerio de Economía y 
Hacienda 
 
Sra. C. Maraver López del Valle 
Jefe de Área de Estudios Técnicos, Ministerio 
de Economía y Hacienda 
 
SRI LANKA – SRI LANKA 
 
Chief delegate - Chef de délégation 
 
Mrs S. Fernando 
Ambassador, Permanent Representative, 
Geneva 
 
Delegate(s) - Délégué(s) 
 
Dr T.L.C. Somatunge 
Director (Noncommunicable Diseases), 
Ministry of Healthcare and Nutrition 

Mr S. Dissanayake 
Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
SUDAN – SOUDAN 
 
Chief delegate - Chef de délégation 
 
Dr E.F.M. Saeed 
State Minister, Ministry of Health 
 
Delegate(s) - Délégué(s) 
 
Mr O.D.F. Mohamed 
Minister, Chargé d’Affaires, Permanent 
Mission, Geneva 
 
Dr I.S. Elsubai 
Director of Health Promotion, 
Ministry of Health 
 
Alternate(s) - Suppléant(s) 
 
Mrs I.M. Elamin 
Third Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
Dr I.S. Mahgoub, Ministry of Health 
 
SWEDEN – SUEDE 
 
Chief delegate - Chef de délégation 
 
Ms U. Lindblom 
Desk Officer, Ministry of Health and Social 
Affairs 
 
Delegate(s) - Délégué(s) 
 
Ms E. Borsiin Bonnier 
Ambassador, Permanent Representative, 
Geneva 
 
Ms D. Alopaeus-Ståhl 
Director, Ministry for Foreign Affairs 
 
Alternate(s) - Suppléant(s) 

Ms H. Pedersen 
First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
Ms A.-E. Ampèlas 
Health Counsellor, Permanent Mission, 
Brussels 
 
Mr B. Larenius 
Customs Attaché, Permanent Mission, 
Brussels 
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Mr P. Scharmer 
Legal Adviser, Ministry of Finance 
 
Ms C. Lönnheim 
Desk Officer, Ministry of Health and Social 
Affairs 
 
Ms M. Haglund 
Director, National Institute for Public Health 
 
SYRIAN ARAB REPUBLIC – 
REPUBLIQUE ARABE SYRIENNE 

Delegate(s) - Délégué(s) 
 
Dr B.A. El-Zahab 
Director, Tobacco Control Programme, 
Ministry of Health 
 
THAILAND – THAILANDE 

Chief delegate - Chef de délégation 
 
Dr Hatai Chitanondh 
President, Thailand Health Promotion Institute, 
National Health Foundation, Ministry of 
Public Health 
 
Delegate(s) - Délégué(s) 

Dr Chaisri Supornsilaphachai 
Acting Director, Bureau of Noncommunicable 
Diseases, Department of Disease Control, 
Ministry of Public Health 
 
Dr Samarn Futrakul 
Head, Tobacco and Alcohol Consumption 
Control Group, Bureau of Noncommunicable 
Diseases, Department of Disease Control, 
Ministry of Health 
 
Alternate(s) - Suppléant(s) 

Dr Wikul Visalseth 
Dental Health Division, Department of Health, 
Ministry of Public Health 
 
Dr Suchada Tungthangthum 
Associate Professor, Sukhothai Thammathirat 
Open University 
 
Ms Pantinee Tansrisuwan 
Public Health Officer, Bureau of 
Noncommunicable Diseases, Department of 
Disease Control, Ministry of Health 

Ms Prangtip Kanchanahattakij 
First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
TOGO –TOGO 
 
Delegate(s) - Délégué(s) 
 
Dr P. Tchamdja 
Directeur général de la Santé 
 
TONGA – TONGA 
 
Delegate(s) - Délégué(s) 
 
Dr M. Ake 
Chief Medical Officer (Public Health), 
Ministry of Health 
 
TURKEY – TURQUIE 
 
Chief delegate - Chef de délégation 
 
Mr T. Kurttekin 
Ambassador, Permanent Representative, 
Geneva 
 
Delegate(s) - Délégué(s) 
 
Mrs A. Ugdul 
Deputy Permanent Representative, Geneva 
 
Dr F. Aydinli 
Deputy Director General, Ministry of Health 
 
Alternate(s) - Suppléant(s) 
 
Mr H. Kivanc 
First Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
Mr A. Erden 
Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
Mr E. Etensel 
Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
Mrs T. Etensel 
Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
Miss S. Ozkaya 
Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
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TUVALU –TUVALU 
 
Chief delegate - Chef de délégation 
 
Mr T. Tanukale 
Acting Minister for Health 
 
Delegate(s) - Délégué(s) 
 
Mrs M. Alaloto 
Assistant Secretary, Ministry of Health 
 
UNITED ARAB EMIRATES – EMIRATS 
ARABES UNIS 
 
Delegate(s) - Délégué(s) 
 
Dr A. Al-Mutawaa 
Director, Health Education Department, 
Ministry of Health 
 
UNITED KINGDOM OF GREAT 
BRITAIN AND NORTHERN IRELAND 
ROYAUME-UNI DE GRANDE-
BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD 
 
Chief delegate - Chef de délégation 
 
Mr N. Adkin 
Head, Tobacco Policy Programme, 
Department of Health 
 
Delegate(s) - Délégué(s) 
 
Mr T. Kingham 
Policy Development Manager, Department of 
Health 
 
Mr T. Roberts 
Policy Development Manager, Tobacco 
Regulation, Department of Health 
 
Alternate(s) - Suppléant(s) 
 
Ms A. Grosskurth 
Team Leader, Tobacco Regulation, 
Department of Health 
 
Mr N. Thorne 
Ambassador, Permanent Representative, 
Geneva 
 
Mr J. Metcalfe 
Deputy Permanent Representative, Geneva 

 
Dr C. Presern 
Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
Ms C. Kitsell 
First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
Miss H. Thomas 
Attaché, Permanent Mission, Geneva 
 
Miss S. Chubbs 
Attaché, Permanent Mission, Geneva 
 
URUGUAY – URUGUAY 
 
Chief delegate - Chef de délégation 
 
Sr. G. Valles 
Embajador, Representante Permanente, 
Ginebra 
 
Delegate(s) - Délégué(s) 
 
Dr. M. Asqueta 
Presidente, Comisión de Salud de la Cámara 
de Representantes 
 
Dr. E. Bianco 
Comisión Asesora, Ministerio de Salud 
Pública 
 
Alternate(s) - Suppléant(s) 
 
Sra. A. De Bellis 
Primer Secretario, Misión Permanente, 
Ginebra 
 
VANUATU – VANUATU 
 
Chief delegate - Chef de délégation 
 
Dr M.S. Iatika 
Minister of Health Services 
 
Delegate(s) - Délégué(s) 
 
Ms M. Abel 
Director-General, Ministry of Health 
 
VIET NAM – VIET NAM 

Chief delegate - Chef de délégation 
 
Mr Pham Quoc Tru 
Minister Counsellor, Deputy Permanent 
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Representative, Geneva 
Delegate(s) - Délégué(s) 
 
Mr Pham Hong Nga 
Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
Mr Dang Quoc Hung 
First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
Alternate(s) - Suppléant(s) 
 
Dr Phan Thi Hai 
Department for Treatment, Ministry of Health 
 

OBSERVERS 
 

OBSERVATURES 
 

REPRESENTATIVES OF STATES 
NON-PARTIES 

 
REPRESENTANTS DES ETATS 

NON PARTIES 
 
ALGERIA – ALGERIE 
 
Chief delegate - Chef de délégation 
 
M. I. Jazairy 
Ambassadeur, Représentant permanent, 
Genève 
 
Delegate(s) - Délégué(s) 
 
Mlle D. Soltani 
Secrétaire diplomatique, Mission permanente, 
Genève 
 
ANGOLA – ANGOLA 
 
Chief delegate - Chef de délégation 
 
Dr A. do Nascimento 
Ambassador, Permanent Representative, 
Geneva 
Delegate(s) - Délégué(s) 
 
Dr E. Neto Sangueve 
Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
Dr S. Neto de Miranda 
Assistant for Health, Permanent Mission, 
Geneva 
 

ARGENTINA – ARGENTINE 
 
Chief delegate - Chef de délégation 
 
Sr. A.J. Dumont 
Embajador, Representante Permanente, 
Ginebra 
 
Delegate(s) - Délégué(s) 
 
Srta. A. de Hoz 
Ministro, Misión Permanente, Ginebra 
 
Dra. M. Molinari 
Asesora, Subsecretaría de Programas de 
Prevención y Promoción de la Salud, 
Ministerio de Salud y Ambiente 
 
BELIZE – BELIZE 
 
Chief delegate - Chef de délégation 
 
Ms A. Hunt 
Chargé d’Affaires, Permanent Mission, 
Geneva 
 
Delegate(s) - Délégué(s) 
 
Mr M. Tamasko 
Permanent Mission, Geneva 
 
Adviser(s) - Conseiller(s) 
 
Ms E.L.Y. Pan 
Permanent Mission, Geneva 
 
BOSNIA AND HERZEGOVINA – 
BOSNIE-HERZEGOVINE 
 
Chief delegate - Chef de délégation 
 
Mrs J. Kalmeta 
Ambassador, Permanent Representative, 
Geneva 
 
Delegate(s) - Délégué(s) 
 
Mrs D. Andelić 
Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
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BURKINA FASO – BURKINA FASO 
 
Chief delegate - Chef de délégation 
 
M. M.B. Nebié 
Chargé d’Affaires, Mission permanente, 
Genève 
 
Delegate(s) - Délégué(s) 
 
Dr T. Kangoye 
Inspecteur Général des Services de Santé 
 
Mme E. Balima 
Attaché d’Ambassade, Mission permanente, 
Genève 
 
BURUNDI – BURUNDI 
 
Chief delegate - Chef de délégation 
 
Dr B. Mbonimpa 
Ministre de la Santé publique 
 
Delegate(s) - Délégué(s) 
 
M. B. Bukuru 
Point focal pour la lutte anti-tabac, Ministère 
de la Santé publique 
 
M. N. Nkundwanabake 
Premier Conseiller, Mission permanente, 
Genève 
 
CAMEROON – CAMEROUN 
 
Chief delegate - Chef de délégation 
 
Dr M. Baye Lukong 
Conseiller Technique No. 2, Ministère de la 
Santé publique 
(Chief delegate from 6 to 10 February 2006) 
(Chef de délégation du 6 au 10 février 2006) 
 
M. D. Sibetcheu 
Directeur de la Promotion de la Santé, 
Ministère de la Santé 
publique 
(Chief delegate from 11 to 17 February 2006) 
(Chef de délégation du 11 au 17 février 2006) 
 
Delegate(s) - Délégué(s) 

Professeur W. Muna 
Président, Groupe d’experts sur le tabagisme,  
Ministère de la Santé publique 

CHAD – TCHAD 
 
Chief delegate - Chef de délégation 
 
Dr M.E. Mbaïong 
Ministère de la Santé publique 
 
Delegate(s) - Délégué(s) 
 
M. B. Togmian 
Premier Conseiller, Mission permanente, 
Genève 
 
M. H. Akouya 
Premier Secrétaire, Mission permanente, 
Genève 
 
COLOMBIA – COLOMBIE 
 
Delegate(s) - Délégué(s) 
 
Dra. L.S. Arango 
Ministro Consejero, Misión Permanente, 
Ginebra 
 
CONGO – CONGO 
 
Chief delegate - Chef de délégation 
 
M. J.I. Tendelet 
Directeur, Cabinet du Ministre de la Santé et 
de la Population 
 
Delegate(s) - Délégué(s) 
 
Dr M. Kaba-Mboko 
Conseiller à la Santé, Ministère de la Santé et 
de la Population 
 
Mme D. Bikouta 
Premier Conseiller, Mission permanente, 
Genève 
 
Alternate(s) - Suppléant(s) 
 
M. M. Badila 
Chef, Service Traités et Conventions, 
Ministère des Affaires étrangères et de la 
Francophonie 
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COSTA RICA – COSTA RICA 
 
Chief delegate - Chef de délégation 
 
Sr. L. Varela Quirós 
Embajador, Representante Permanente, 
Ginebra 
 
Delegate(s) - Délégué(s) 
 
Sr. A. Solano Ortíz 
Ministro Consejero, Encargado de Negocios 
a.i., Misión permanente, Ginebra 
 
Sr. C. Garbanzo 
Ministro Consejero, Misión Permanente, 
Ginebra 
 
COTE D’IVOIRE – COTE D’IVOIRE 
 
Chief delegate - Chef de délégation 
 
M. C.-C. Béké Dassys 
Ambassadeur, Représentant permanent, 
Genève 
 
Deputy chief delegate - Chef adjoint de la 
Délégation 
 
Dr N’G. Kouame 
Directeur Coordinateur, Programme national 
de Lutte contre le Tabagisme 
 
Delegate(s) - Délégué(s) 
 
M. P. Gleglaud 
Premier Conseiller, Mission permanente, 
Genève 
 
Alternate(s) - Suppléant(s) 
 
Professeur P. Bogui 
Point focal du tabac, Président de la 
Commission Scientifique du Programme 
national de Lutte contre le Tabagisme 
 
CROATIA – CROATIE 
 
Chief delegate - Chef de délégation 
 
Mr G. Markotić 
Ambassdor, Permanent Representative, 
Geneva 
 

Delegate(s) - Délégué(s) 
 
Ms M. Adamić 
First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
CUBA – CUBA 
 
Chief delegate - Chef de délégation 
 
Sr. J.A. Fernández Palacios 
Embajador, Representante Permanente, 
Ginebra 
 
Delegate(s) - Délégué(s) 
 
Sr. O. León González 
Segundo Secretario, Misión Permanente, 
Ginebra 
 
CZECH REPUBLIC – REPUBLIQUE 
TCHEQUE 
 
Chief delegate - Chef de délégation 
 
Mr P. Hrnčíř 
Deputy Permanent Representative, Geneva 
 
Delegate(s) - Délégué(s) 
 
Ms J. Vedralová 
Department of Health Care, Ministry of Health 
 
Mr J. Blažek 
Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
DOMINICAN REPUBLIC – 
REPUBLIQUE DOMINICAINE 
 
Chief delegate - Chef de délégation 
 
Sr. H.L. Hernández Sánchez 
Embajador, Representante Permanente, 
Ginebra 
 
Delegate(s) - Délégué(s) 
 
Dra. M. Bello de Kemper 
Consejera, Misión Permanente, Ginebra 
 
Dra. I.M. Natera Delmonte 
Asistente Técnica, Secretaría de Estado de 
Salud y Asistencia Social 
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Alternate(s) - Suppléant(s) 
 
Sr. A. Rosa 
Director Ejecutivo, Instituto del Tabaco 
 
Sr. O. Benítez 
Vicepresidente Ejecutivo, Junta 
Agroempresarial Dominicana 
 
ECUADOR – EQUATEUR 
 
Chief delegate - Chef de délégation 
 
Sr. J.C. Faidutti Estrada 
Embajador, Representante Permanente, 
Ginebra 
 
Delegate(s) - Délégué(s) 
 
Sr. C. Santos Repetto 
Primer Secretario, Misión Permanente, 
Ginebra 
 
EL SALVADOR – EL SALVADOR 
 
Chief delegate - Chef de délégation 
 
Dr. B.F. Larios López 
Embajador, Representante Permanente, 
Ginebra 
 
Delegate(s) - Délégué(s) 
 
Sr. R. Recinos Trejo 
Ministro Consejero, Misión Permanente, 
Ginebra 
 
ETHIOPIA – ETHIOPIE 
 
Delegate(s) - Délégué(s) 
 
Ms S. Amin Oumer 
Third Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
GABON – GABON 
 
Delegate(s) - Délégué(s) 
 
Mme Angone Abena 
Conseiller, Mission permanente, Genève 
 

GEORGIA – GEORGIE 
 
Delegate(s) - Délégué(s) 
 
Mr K. Gedevanishvili 
Chargé d’Affaires a.i., Permanent Mission, 
Geneva 
 
GREECE – GRECE 
 
Chief delegate - Chef de délégation 
 
Mr T. Kriekoukis 
Ambassador, Permanent Representative, 
Geneva 
 
Delegate(s) - Délégué(s) 
 
Professor P. Behrakis 
Medical School, University of Athens 
 
Mr A. Cambitsis 
Minister Counsellor, Permanent Mission, 
Geneva 
 
Alternate(s) - Suppléant(s) 
 
Dr A. Pantazopoulou-Fotinea 
Ministry of Health and Social Solidarity 
 
Dr T. Stavrou 
Ministry of Health and Social Solidarity 
 
Ms E. Damigou 
Counsellor for Health Affairs, Permanent 
Mission, Geneva 
 
Ms D. Anastassopoulou 
Counsellor for Health Affairs, Permanent 
Mission to the European Union, Brussels 
 
HAITI – HAITI 
 
Chief delegate - Chef de délégation 
 
M. J.-A. Jasmin 
Ministère de la Santé publique et de la 
Population 
 
Delegate(s) - Délégué(s) 
 
M. J.B. Alexandre 
Ministre Conseiller, Mission permanente, 
Genève 
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HOLY SEE – SAINT-SIEGE 
 
Chief delegate - Chef de délégation 
 
Mgr S.M. Tomasi 
Nonce Apostolique, Observateur permanent, 
Genève 
 
Delegate(s) - Délégué(s) 
 
Mgr F. Nwachukwu 
Conseiller, Mission permanente d’observation, 
Genève 
 
M. E. Scirpoli 
Mission permanente d’observation, Genève 
 
Mlle F. Polito 
Mission permanente d’observation, Genève 
 
Alternate(s) - Suppléant(s) 
 
Mme F. Merico 
Mission permanente d’observation, Genève 
 
INDONESIA – INDONESIE 
 
Chief delegate - Chef de délégation 
 
Dr M. Wibisono 
Ambassador, Permanent Representative, 
Geneva 
 
Delegate(s) - Délégué(s) 
 
Mr S.M. Soemarno 
Minister Counsellor, Permanent Mission, 
Geneva 
 
Mr L. Simbolon 
Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
Alternate(s) - Suppléant(s) 
 
Dr G. Pandu Setiawan 
Director of Mental Health, Department of 
Health 
 
Mr A.C. Sumirat 
Third Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
Ms D.E. Sari Sutikno 
Third Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 

IRAQ – IRAQ 
 
Delegate(s) - Délégué(s) 
 
Dr M.S. Abdul-Ghafoor 
Director, Department of Public Health and 
Primary Health Care, 
Ministry of Health 
 
ITALY – ITALIE 
 
Chief delegate - Chef de délégation 
 
Dr C. Guarino 
Direction Générale des Relations 
Internationales, Ministère de la Santé 
 
Delegate(s) - Délégué(s) 
 
Mme L. Fiori 
Premier Conseiller, Mission permanente, 
Genève 
 
Dr M. Castellina 
Attaché pour la Santé, Mission permanente de 
l’Italie, Bruxelles 
 
Alternate(s) - Suppléant(s) 
 
Mme V. Russo 
Expert, Coopération technique, Mission 
permanente, Genève 
 
KAZAKHSTAN – KAZAKHSTAN 
 
Delegate(s) - Délégué(s) 
 
Mr M. Zhagiparov 
Third Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
MONACO – MONACO 
 
Chief delegate - Chef de délégation 
 
M. P. Blanchi 
Ambassadeur, Représentant permanent, 
Genève 
 
Delegate(s) - Délégué(s) 
 
Mlle C. Lanteri 
Représentant permanent adjoint, Genève 
 
M. A. Jahlan 
Troisième Secrétaire, Mission permanente, 
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Genève 
MOROCCO – MAROC 
 
Chief delegate - Chef de délégation 
 
M. M. Loulichki 
Ambassadeur, Représentant permanent, 
Genève 
 
Delegate(s) - Délégué(s) 
 
M. A. Farhane 
Conseiller, Mission permanente, Genève 
 
M. N.-E. Halhoul 
Deuxième Secrétaire, Mission permanente, 
Genève 
 
MOZAMBIQUE – MOZAMBIQUE 
 
Delegate(s) - Délégué(s) 
 
Professor P.I.A.T. Garrido 
Minister of Health 
 
NEPAL – NEPAL 
 
Chief delegate - Chef de délégation 
 
Dr N.M. Shrestha 
Chief Specialist (Focal Point for Tobacco 
Control), Policy, Planning and International 
Cooperation Division, Ministry of Health and 
Population 
 
Delegate(s) - Délégué(s) 
 
Mr R. Rajbhandari 
Under Secretary (Legal Advisor for Tobacco 
Control), Ministry of Health and Population 
 
NICARAGUA – NICARAGUA 
 
Chief delegate - Chef de délégation 
 
Sra. A. Martín Gallegos 
Embajadora, Representante Permanente, 
Ginebra 
 
Delegate(s) - Délégué(s) 
 
Sr. N. Cruz Toruño 
Primer Secretario, Misión Permanente, 
Ginebra 

 
Sr. N. Somarriba Fonseca 
Primer Secretario, Misión Permanente, 
Ginebra 
 
PARAGUAY – PARAGUAY 
 
Chief delegate - Chef de délégation 
 
Sr. R. Gauto Vielman 
Embajador, Representante Permanente, 
Ginebra 
 
Delegate(s) - Délégué(s) 
Sra. G. Amarilla 
Ministra, Misión Permanente, Ginebra 
 
POLAND – POLOGNE 
 
Chief delegate - Chef de délégation 
 
Mr A. Wojtyła 
Under-Secretary of State, Ministry of Health 
 
Deputy chief delegate - Chef adjoint de la 
Délégation 
 
Mr A. Misztal 
Minister Counsellor, Deputy Permanent 
Representative, Geneva 
 
Delegate(s) - Délégué(s) 
 
Ms R. Lemieszewska 
Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
Alternate(s) - Suppléant(s) 
 
Mr M. Janczak 
Third Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
Professor W. Zatoński 
President, Health Promotion Foundation 
 
REPUBLIC OF MOLDOVA – 
REPUBLIQUE DE MOLDOVA 
 
Chief delegate - Chef de délégation 
 
Mr T. Vasiliev 
Chief Specialist in Narcology, National 
Coordinator on Problems of Tobacco and 
Smoking, Ministry of Health and Social 
Security 
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Delegate(s) - Délégué(s) 
 
Mr E. Revenco 
Chargé d’Affaires, Permanent Mission, 
Geneva 
 
Mrs M. Zaplitnii 
First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
ROMANIA – ROUMANIE 
 
Chief delegate - Chef de délégation 
 
Mr D.R. Costea 
Ambassador, Permanent Representative, 
Geneva 
 
Delegate(s) - Délégué(s) 
 
Professor M.A. Bogdan 
Head of Department, Institute of 
Pneumophtisiology “Marius Nasta” 
 
Mr F. Pironea 
Second Secretary, Pemanent Mission, Geneva 
 
Alternate(s) - Suppléant(s) 
 
Dr M. Ciobanu 
Coordinator, Center for Smoking Cessation 
 
RUSSIAN FEDERATION – FEDERATION 
DE RUSSIE 
 
Chief delegate - Chef de délégation 
 
Mr I.A. Astakhov 
Head, International Agreements Unit, Legal 
Department, Ministry of Foreign Affairs 
 
Delegate(s) - Délégué(s) 
 
Mr N.N. Sikachev 
Senior Counsellor, International Organizations 
Department, Ministry of Foreign Affairs 
 
Professor N.P. Napalkov 
Academician, Member of the Russian 
Academy of Medical Sciences, and Honorary 
Director, N.N. Petrov Cancer Research 
Institute 
 

Alternate(s) - Suppléant(s) 
 
Mr S.V. Akselrod 
Deputy Head, Department of International 
Cooperation and Public Relations, Ministry of 
Health and Social Development 
 
Mr V. Zimyanin 
Senior Counsellor, Permanent Mission, 
Geneva 
 
Mr N. Lozinskiy 
Senior Counsellor, Permanent Mission, 
Geneva 
 
Dr A.V. Pavlov 
Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
Mr L. Kulikov 
First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
Mr M. Kochetkov 
Attaché, Permanent Mission, Geneva 
 
SERBIA AND MONTENEGRO – SERBIE 
ET MONTENEGRO 
 
Chief delegate - Chef de délégation 
 
Mr D. Sahović 
Ambassador, Permanent Representative, 
Geneva 
 
Delegate(s) - Délégué(s) 
 
Mr V. Lazović 
Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
SWITZERLAND – SUISSE 
 
Chief delegate - Chef de délégation 
 
M. B. Godet 
Ambassadeur, Représentant permanent, 
Genève 
 
Deputy chief delegate - Chef adjoint de la 
Délégation 
 
M. A. von Kessel 
Section Organisations internationales, Office 
fédéral de la Santé publique 
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Delegate(s) - Délégué(s) 
 
Mme B. Schaer Bourbeau 
Deuxième Secrétaire, Mission permanente, 
Genève 
 
Alternate(s) - Suppléant(s) 
 
M. T. Schuler 
Juriste, Division Droit (Programme national 
tabac), Office fédéral de la Santé publique 
 
M. M. Anderegg 
Collaborateur scientifique, Section Objets 
usuels, cosmétiques et tabac, Office fédéral de 
la Santé publique  
 
Mme L. Curt-Cavenz 
Collaboratrice scientifique, Section Tabac, 
Office fédéral de la Santé publique 
 
TUNISIA – TUNISIE 
 
Chief delegate - Chef de délégation 
 
M. S. Labidi 
Ambassadur, Représentant permanent, Genève 
 
Delegate(s) - Délégué(s) 
 
M. H. Landoulsi 
Conseiller, Mission permanente, Genève 
 
TURKMENISTAN – TURKMENISTAN 
 
Delegate(s) - Délégué(s) 
 
Dr S. Orazberdiyev 
Ministerial Cabinet, Ministry of Health and 
Medical Industry 
 
UKRAINE – UKRAINE 
 
Chief delegate - Chef de délégation 
 
Mr Y. Bersheda 
Ambassador, Permanent Representative, 
Geneva 
 
Delegate(s) - Délégué(s) 

Ms O. Sydorova 
Deputy Head, Department of European 
Integration and International Relations, 
Ministry of Health 

Mr I. Lukasevich 
Chief Specialist of Humanitarian Policy, 
Department of the Secretariat of the Cabinet of 
Ministers of Ukraine 
 
Alternate(s) - Suppléant(s) 
 
Ms K. Sotulenko 
First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
UNITED REPUBLIC OF TANZANIA – 
REPUBLIQUE-UNIE DE TANZANIE 
 
Chief delegate - Chef de délégation 
 
Mr C.K. Mutalemwa 
Ambassador, Permanent Representative, 
Geneva 
 
Deputy chief delegate - Chef adjoint de la 
Délégation 
 
Dr G. Kiangi 
Principal Medical Officer, Head of Health 
Education Section, Ministry of Health and 
Social Welfare 
 
Delegate(s) - Délégué(s) 
 
Mr J.J. Kassaja 
Minister, Permanent Mission, Geneva 
 
Alternate(s) - Suppléant(s) 
 
Ms P.M.K. Maganga 
Principal State Attorney, Ministry of Health 
and Social Welfare 
 
Mr B.H. Luvanda 
Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
UNITED STATES OF AMERICA – 
ETATSUNIS D’AMERIQUE 
 
Chief delegate - Chef de délégation 
 
Mr D.E. Hohman 
Health Attaché, Permanent Mission, Geneva 
 
Delegate(s) - Délégué(s) 
 
Mr J.G. Lankford 
Assistant to the Health Attaché, Permanent 
Mission, Geneva 
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Mr C.W. Warren 
Demographer, Global Surveillance System, 
Centers for Disease Control and Prevention, 
Atlanta 
 
UZBEKISTAN – OUZBEKISTAN 
 
Delegate(s) - Délégué(s) 
 
Mr S.K. Khashimov 
Director, Central Board for Provision of 
Prevention and Medical Care 
 
VENEZUELA (BOLIVARIAN REPUBLIC 
OF) – 
VENEZUELA (REPUBLIQUE 
BOLIVARIENNE DU) 
 
Chief delegate - Chef de délégation 
 
Sra. R. Poitevien Cabral 
Embajadora, Encargada de Negocios a.i., 
Misión Permanente, Ginebra 
 
Delegate(s) - Délégué(s) 
 
Sr. E. Bitetto Gavilanes 
Primer Secretario, Misión Permanente, 
Ginebra 
 
Sr. J.F. Ruiz Lugo 
Jefe, División General de Salud Ambiental y 
Contraloría Sanitaria, Ministerio de la Salud y 
Desarrollo Social 
 
ZAMBIA – ZAMBIE 
 
Chief delegate - Chef de délégation 
Mr J. Mayeya 
Mental Health Specialist, Central Board of 
Health 
 
Delegate(s) - Délégué(s) 
 
Mr A. Zulu 
First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
ZIMBABWE – ZIMBABWE 
Delegate(s) - Délégué(s) 
 
Mrs P. Nyagura 
Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 

OBSERVERS INVITED IN 
ACCORDANCE WITH 

RESOLUTION WHA27.37 
 

OBSERVATEURS INVITES 
CONFORMEMENT A LA 
RESOLUTION WHA27.37 

 
PALESTINE – PALESTINE 
 
Dr M. Abu-Koash 
Ambassador, Permanent Observer, Geneva 
 
Mr I. Musa 
First Secretary, Permanent Observer Mission, 
Geneva 
 
Mr O. Mohammed 
Counsellor, Permanent Observer Mission, 
Geneva 
 

REPRESENTATIVES OF THE 
UNITED NATIONS AND RELATED 

ORGANIZATIONS 
 

REPRESENTANTS DE 
L’ORGANISATION DES NATIONS 

UNIES ET DES INSTITUTIONS 
APPARENTEES 

 
UNITED NATIONS CHILDREN’S FUND 
FONDS DES NATIONS UNIES POUR 
L’ENFANCE 
 
Mr K. Oyegbite 
Senior Programme and Planning Officer, 
Health Section 
 
UNITED NATIONS ENVIRONMENT 
PROGRAMME 
PROGRAMME DES NATIONS UNIES 
POUR L’ENVIRONNEMENT 
 
Mr P. Quiblier, Geneva 
 
UNITED NATIONS HUMAN 
SETTLEMENTS PROGRAMME 
(UN-HABITAT) 
PROGRAMME DES NATIONS UNIES 
POUR LES ETABLISSEMENTS 
HUMAINS 
 
Mr A. Abbas 
Chief, UN-HABITAT Geneva Office 
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UNITED NATIONS RELIEF AND 
WORKS AGENCY FOR PALESTINE 
REFUGEES IN THE NEAR EAST 
OFFICE DE SECOURS ET DE TRAVAUX 
DES NATIONS UNIES POUR LES 
REFUGIES DE PALESTINE DANS LE 
PROCHE-ORIENT 
 
Mr M. Burchard 
Chief, UNRWA Liaison Office in Geneva 
 
Ms Y. Burton 
UNRWA Liaison Office in Geneva 
 
UNITED NATIONS INSTITUTE FOR 
TRAINING AND RESEARCH 
INSTITUT DE FORMATION ET DE 
RECHERCHE DES NATIONS UNIES 
 
Dr R. Hanskens 
Director, UNITAR CIFAL Training Centre, 
Lyon 
 
Ms S. Moreira 
UNITAR CIFAL Training Centre, Lyon 
 

SPECIALIZED AGENCIES 
INSTITUTIONS SPECIALISEES 

 
FOOD AND AGRICULTURE 
ORGANIZATION OF THE UNITED 
NATIONS 
ORGANISATION DES NATIONS UNIES 
POUR L’ALIMENTATION ET 
L’AGRICULTURE 
 
Mr T.N. Masuku 
Director, FAO Liaison Office with the United 
Nations, Geneva 
 
Mr P. Konandreas 
Senior Liaison Officer, FAO Liaison Office 
with the United Nations, Geneva 
 
Mr P. Paredes-Portella 
Liaison Officer, FAO Liaison Office with the 
United Nations, Geneva 
 

REPRESENTATIVES OF OTHER 
INTERGOVERNMENTAL 

ORGANIZATIONS 
 

REPRESENTANTS D’AUTRES 
ORGANISATIONS 

INTERGOUVERNEMENTALES 
 

LEAGUE OF ARAB STATES – LIGUE 
DES ETATS ARABES 
 
M. S. Alfarargi 
Ambassadeur, Observateur permanent, Genève 
 
Dr O. El-Hajje 
Délégation permanente, Genève 
 
M. Y. Tiliouant 
Premier Attaché, Délégation permanente, 
Genève 
 
AFRICAN UNION – UNION AFRICAINE 
 
Mrs K. Masri 
Ambassador, Permanent Observer, Geneva 
 
Mr V. Wege Nzomwita 
Counsellor, Permanent Delegation, Geneva 
 
INTERNATIONAL ORGANIZATION 
FOR MIGRATION 
ORGANISATION INTERNATIONALE 
POUR LES MIGRATIONS 
 
Ms M. Grigis 
Medical Health Physician, Occupational 
Health Unit, Migration Health Services 
 
ORGANIZATION OF THE ISLAMIC 
CONFERENCE 
ORGANISATION DE LA CONFERENCE 
ISLAMIQUE 
 
Mr M.A. Jerrari 
Minister Counsellor, Permanent Observer 
Mission, Geneva 
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REPRESENTATIVES OF 
NONGOVERNMENTAL 

ORGANIZATIONS IN OFFICIAL 
RELATIONS WITH WHO 

 
REPRESENTANTS DES 
ORGANISATIONS NON 

GOUVERNEMENTALES EN 
RELATIONS OFFICIELLES AVEC 

L’OMS 
 

CONSUMERS INTERNATIONAL  
CONSUMERS INTERNATIONAL 
 
Mr S. Ochieng 

Mr M. Ililonga 

Ms D. Mwangi 

Mr B. Misra 

 
CORPORATE ACCOUNTABILITY 
INTERNATIONAL 
CORPORATE ACCOUNTABILITY 
INTERNATIONAL 
 
Mr I. Ali 

Mr Y.F. Dorado Mazorra 

Mr B. Hirsch 

Dr E. Adayade Kodjo 

Ms P. Lynn 

Ms K. Mulvey 

Mr A. Oluwafemi 

Ms J. Omoyeni 

Mr B. Ramakant 

Ms M. Rising 

Ms L. Ruoff 

FDI WORLD DENTAL FEDERATION 
FÉDÉRATION DENTAIRE 
INTERNATIONALE 
 
Dr H. Benzian 
 
FRAMEWORK CONVENTION 
ALLIANCE FOR TOBACCO CONTROL 
FRAMEWORK CONVENTION 
ALLIANCE FOR TOBACCO CONTROL 
 
Ms M. Assunta 

Mr S. Ahmed 

Mr A. Randall 

Ms F. Godfrey 

Mr W. Lange 

Ms P. Johns 

Mr P. Bogui 

Ms M.A. Càrdenas 

Ms E. Beguinot 

Professor G. Dubois 

Mrs Y. Dimitrova 

Mrs E. Mahé-Tissot 

Mr C. Bass 

Mrs C. de Bérard 

Mr J. Daver 

Dr B. Lemaitre 

Mr G. Bakhturidze 

Ms L. Salgado 

Mr S. John 

Dr G. Heydari 
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Mr F. Odhiambo 

Mr G.O. Banja 

Ms F. Machio 

Ms V. Le Clezio 

Mr M. Bartal 

Mr F. Cabo 

Mr H.L. Shrestha 

Mr S. Bradbrook 

Mr B. Rosted 

Ms N. Solberg 

Ms A.L. Ryel 

Dr E. Latif 

Ms R. Roa 

Mr J.L. Leonidas 

Dr M. Limpin 

Mr O. Gunasekera 

Ms S. Sánchez 

Mr P. Diethelm 

Mr Yibee Huang 

Mr Song Lih Huang 

Ms Lin Yuan-wei 

Mr K. Agbavon 

Mr N’L. Gbegbeni 

Ms J. Tumwine 

Ms E. Lee 

Ms J. King 

Ms D. Arnott 

Dr E. Bianco 

Ms C. Dougherty 

Mr R. Hammond 

Mr R. Daynard 

Ms R. DeSilva 

Mr D. Blanke 

Dr A. Munzer 

Ms F. Hashemian 

Mr L. Huber 

Mr C. Bostic 

Ms E. Furgurson 

Ms J. Witzel 

Ms C. Callard 

Mr L. Joossens 

Mr C. Farías 

Mr D. Hammond 

Dr J.R. Calvo 

Dr M. Carballo 

Dr P. Ko 

Ms F. Berteletti 

Mr G. Fong 

Mr J. Fábregas 

Ms J. de Boccard 

Mr J. Pepin 

Ms L. Sanda 

Mr M. Asqueta 

Mr F. Siem 

Ms C. Wang 



  قائمة بأسماء المشاركين 99

 

 

Ms F. Ndiaye 

Professor M.S. Gau 

Mr S. Gordon 

Mr J.N. Kombila 

Mr R. Bautista Jr 

Mr R. Masironi 

Ms L. Ciaffei 

Mr H. Muñoz Grandé 

Dr Lim Thai Pheang 

Ms J. Radke 

Ms N. Movsisyan 

GLOBAL FORUM FOR HEALTH 
RESEARCH 
FORUM MONDIAL POUR LA 
RECHERCHE EN SANTÉ 
 
Professor S.A. Matlin 

Dr A. de Francisco 

Ms M.A. Burke 

Dr A. Ghaffar 

Ms S. Jupp 

Mr J.-J. Monot 

Ms S. Olifson 

Ms L. Sundaram 

INTERNATIONAL ALLIANCE OF 
WOMEN 
ALLIANCE INTERNATIONALE DES 
FEMMES 
 
Ms H. Sackstein 

Ms M. Pal 

Ms S.-Y. Yoon 

INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR 
MATERNAL AND NEONATAL HEALTH 
ASSOCIATION INTERNATIONALE 
POUR LA SANTÉ DE LA MÈRE ET DU 
NOUVEAU-NÉ 
 
Dr R. Kulier 
 
INTERNATIONAL COUNCIL OF 
NURSES 
CONSEIL INTERNATIONAL DES 
INFIRMIÈRES 
 
Dr T. Ghebrehiwet 
 
INTERNATIONAL FEDERATION OF 
BUSINESS AND PROFESSIONAL 
WOMEN 
INTERNATIONAL FEDERATION OF 
BUSINESS AND PROFESSIONAL 
WOMEN 
 
Ms M. Gerber 

Ms G. Gonzenbach 

INTERNATIONAL FEDERATION OF 
GYNECOLOGY AND OBSTETRICS 
FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE 
GYNÉCOLOGIE ET D’OBSTÉTRIQUE 
 
Dr R. Kulier 
 
INTERNATIONAL NONGOVERNMENTAL 
COALITION AGAINST TOBACCO 
COALITION INTERNATIONALE ANTI 
TABAC DES ORGANISATIONS NON 
GOUVERNEMENTALES 
 
Ms D. McIntyre 
 
INTERNATIONAL UNION AGAINST 
CANCER 
UNION INTERNATIONALE CONTRE LE 
CANCER 
 
Dr S. Jones 

Mr J. Bloom 

Mr A. Hayes 

Dr A. Bornhäuser 



 100 الدورة األولى لمؤتمر األطراف 
 

 

Mr J. Fábregas 

Ms J. Corsi 

Mr R. Cunningham 

Mr R. Israel 

Ms J. King 

Ms E. Lee 

Mr J. Liberman 

Dr L. Sanda 

Ms C. Welch 

Dr A. Mosavi-Jarrahi 

Mr R. Wiesli 

Mr O.A. Opdalshei 

Ms K. Byrkje 

Ms C. Hallet 

Professor N.P. Napalkov 

Dr Hong Gwan Seo 

ROTARY INTERNATIONAL - ROTARY 
INTERNATIONAL 
 
Mr G. Coutau 
 

WORLD FEDERATION OF PUBLIC 
HEALTH 
ASSOCIATIONS FÉDÉRATION 
MONDIALE DES ASSOCIATIONS DE LA 
SANTÉ PUBLIQUE 
 
Professor T. Abelin 

Mrs J. Bell 

WORLD HEART FEDERATION  
FÉDÉRATION MONDIALE DU CŒUR 
 
Mrs J. Voûte 

Mrs H. Alderson 

Mrs D. Grizeau-Clemens 

WORLD SELF-MEDICATION 
INDUSTRY 
INDUSTRIE MONDIALE DE 
L’AUTOMÉDICATION RESPONSABLE 
 
Mr D. Graham 

Ms M. Johnson 

Ms K. Kemper 

 

 

______________




