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  A/FCTC/COP/2/6  مؤتمر األطراف في اتفاقية
  ٢٠٠٧ مايو/ أيار ٩  منظمة الصحة العالمية اإلطارية         

    بشأن مكافحة التبغ   
  الثانيةالدورة 

   من جدول األعمال المؤقت٢-٥البند 
  
  
  
  

  مسائل حددت في القرارات التي اتخذها مؤتمر األطراف
   بشأنها في الفترةاتإجراءوالتي تتطلب اتخاذ 

  الفاصلة بين دورتيه األولى والثانية
  

  )FCTC/COP1(14)القرار (التبليغ وتبادل المعلومات 
    

  )٢٠٠٧فبراير /  شباط٢٧قبل (توليف للتقارير الواردة من األطراف 
  عن تنفيذ اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ

  
  

  ةـمقدم
  
 فـي دورتـه     ،ألطراف في اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبـغ          قرر مؤتمر ا    -١

علـى   التقارير الوطنيـة  مؤقتاً النموذج الخاص بتقديم    أن يعتمد    ،٢٠٠٦فبراير   /األولى التي انعقدت في شباط    
مرة أخرى   النظر فيه إلى أن يتم    ،  FCTC/COP1(14) الواردة في مرفق القرار    المبين في استمارة التبليغ      النحو
بـأن  فقد كلف مؤتمر األطراف األمانـة      ٢،FCTC/COP1(14) في مرفق القرار     ورد وكما   ١. دورته التالية  في

 هـذا التقريـر التحليـل       ويعرض.  للتقدم المحرز في تنفيذ االتفاقية على الصعيد الدولي        تجري كل سنة تحليالً   
وتسليط  الدولي واإلقليمي،    ينيح التقدم المحرز على الصعيد     في القرار، إلى توض    وردالمعني ويرمي، وفقاً لما     

وبغية تيسير استعراض نمـوذج اسـتمارة       . الضوء على أبرز اإلنجازات والداللة على إرادة التعلم من الغير         
 التحليـل   حدد على مجاالت االستبيان التي      يسلط هذا التوليف للتقارير الضوء     مؤتمر األطراف،    من قبل التبليغ  
  .النظر فيها ويبين التحسينات الممكنة التي قد يرغب مؤتمر األطراف في تحسينهاة ضرور

  
اتفاقيـة منظمـة     في تنفيـذ     بعضها البعض والغرض من التبليغ هو تمكين األطراف من فهم تجارب            -٢

 فـي  افالذي تحرزه األطر عن التقدم    بتقديم تفاصيل ، وذلك    والتعلم من هذه التجارب     اإلطارية الصحة العالمية 
 باالستناد إلى التقارير    ، اإلقليمي والعالمي  المحرز على المستويين  وسيقوم مؤتمر األطراف بتقييم التقدم      . التنفيذ

  .التي تتلقاها األمانة وتقوم بتحليلها

                                                           
 .FCTC/COP1(14)، القرار A/FCTC/COP/1/DIV/8انظر الوثيقة    ١
 .٣٠ ، الصفحةA/FCTC/COP/1/DIV/8انظر الوثيقة    ٢
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 األطـراف تقـديم تقاريرهـا        على ، فإن FCTC/COP1(14) من االتفاقية والقرار     ٢-٢١ووفقاً للفقرة     -٣
النموذج المؤقت  مستخدمة في ذلك     الدورة الثانية لمؤتمر األطراف،       انعقاد نة المؤقتة قبل موعد   األولية إلى األما  

 على أنه فيما يخـص       من النظام الداخلي لمؤتمر األطراف     ٨لمادة  وتنص ا . دورة األولى الالذي تم اعتماده في     
 ٢٩الدورة عمـالً بـالمواد       وعلى المراقبين المدعوين لحضور      كل دورة عادية توزع األمانة على األطراف،      

، جدول األعمال المؤقت مع وثائق المؤتمر األخرى باللغات الرسمية، قبل موعـد افتتـاح أعمـال                 ٣١ و ٣٠و
، ٢٠٠٧يونيو   / حزيران ٣٠ في    أعمالها وستبدأ الدورة الثانية لمؤتمر األطراف    . الدورة بستين يوماً على األقل    

وبالنظر للوقـت الـالزم     . ٢٠٠٧مايو   /زع قبل األول من أيار    ومن ثم فإن جميع وثائق المؤتمر يجب أن تو        
فبرايـر   / شباط ٢٧قبل يوم   المؤقتة   يشمل سوى التقارير التي تلقتها األمانة        تحليلها لم إلعداد هذه الوثيقة، فإن     

٢٠٠٧.  
  
 اتفاقية منظمـة الـصحة العالميـة       من   ٢١ وبالنظر ألحكام المادة     ،FCTC/COP1(14)وعمالً بالقرار     -٤

استمارة التبليغ التي   اعلية من    تف بمهمة إعداد نسخة  الخبراء،  من  ، بمساعدة    المؤقتة  األمانة اضطلعتاإلطارية،  
ولقد صممت هذه األداة التفاعلية اليسيرة االستعمال مـن         . ٢٠٠٦فبراير   /اعتمدها مؤتمر األطراف في شباط    

ساعدة ممكنـة بغيـة الوفـاء بالتزاماتهـا          وضمان تلقي األطراف ألفضل م     البياناتإدخال   عملية   تسهيلأجل  
من موقـع   " وورد "المعدة ببرنامج ويمكن الحصول على هذه األداة      . ٢١ بموجب أحكام المادة     بالتبليغالمتصلة  

وتتضمن األداة أيضاً تعليمات تعاونت علـى وضـعها         .  باللغات الرسمية الست   اإلنترنت على   ةاألمانة المؤقت 
 في  والتعليمات معروضة .  اللجنة ألف إبان الدورة األولى لمؤتمر األطراف       اقت عليه  اتف مثلما ١،ستراليا وكندا أ

  ."Help" المساعدة (Buttons)في أزرار " وورد"المعدة ببرنامج األداة 
  
تقوم بالتبليغ قبل الدورة    لجميع األطراف التي    " وورد"نسخة من األداة المعدة ببرنامج      ولضمان توافر     -٥

طراف وتمكينها من الوصول إلى الملف المعني، بذل المزيد من الجهود من أجل إتاحة أفضل               الثانية لمؤتمر األ  
وأرسلت األمانة المؤقتة قرصاً مدمجاً يتضمن . مساعدة ممكنة لألطراف في االمتثال بالتزاماتها الخاصة بالتبليغ

ال إلى كل طرف من األطـراف       ومالحظات تتضمن التعليمات الخاصة باالستعم    " وورد"األداة المعدة ببرنامج    
لكـي  " وورد"وشجعت األمانة المؤقتة جميع األطراف على استعمال استمارة التبليغ المعدة ببرنـامج             . المعنية

وتم تقديم استمارات التبليغ .  على مستوى األطراف وتحليلها من قبل األمانة المؤقتةالبياناتتسهل عملية إدخال 
  .ي أو إرسالها بالبريد اإللكتروني أو العاديبعد استيفائها على قرص حاسوب

  
  التقارير الوطنية الواردة

  
بلغ مجموع عدد األطراف التي كان عليها تقديم تقاريرها بشأن جميع األسـئلة األساسـية المندرجـة                -٦

ومن األطراف األربعين التـي كـان عليهـا تقـديم           .  طرفاً ٤٠،  ٢٠٠٧فبراير  /  شباط ٢٧ قبل   ١ضمن الفئة   
ووردت مبكراً تقارير من ثالثة أطراف كـان        .  طرفاً تقاريره  ٢٥رها الوطنية بحلول الموعد النهائي قدم       تقاري

وتـرد  . ، وتم إدراجها في التحليل الذي تعرضه هذه الوثيقة        ٢٠٠٧فبراير  /  شباط ٢٧عليها تقديم تقاريرها بعد     
قدمت تقاريرها الوطنية وأدرجت في هـذا        بهذه الوثيقة قائمة باألطراف الثمانية والعشرين التي         ١في المرفق   

فبرايـر  /  شـباط  ٢٧ قائمة باألطراف التي كان عليها تقديم تقاريرها الوطنية قبل           ٢وترد في المرفق    . التحليل
 ٢٠٠٧فبراير  /  شباط ٢٧وستتاح التقارير الوطنية التي قدمتها األطراف بعد        .  ولكنها تتقيد بذلك الموعد    ٢٠٠٧

طراف في دورته الثانية، وذلك باللغة اإلنكليزية إن أمكن، وإن لـم يمكـن فباللغـة             لكي يستعرضها مؤتمر األ   
  .األصلية التي استخدمت في تقديم التقرير

                                                           
 .A/FCTC/COP/2/DIV/1ترد تلك التعليمات أيضاً في الوثيقة    ١



    A/FCTC/COP/2/6   

3 

 قبل الموعد النهائي، وردت ثالثة تقارير من أطراف         التقارير الثمانية والعشرين التي قُدمت    ومن بين     -٧
 وثالثة تقارير من إقلـيم      ،ارير من إقليم األمريكتين التابع للمنظمة     ، وثالثة تق  لمنظمةفي اإلقليم األفريقي التابع ل    

 مـن إقلـيم      تقارير ، وتسعة  التابع للمنظمة   من اإلقليم األوروبي    تقارير ، وأربعة  التابع للمنظمة  شرق المتوسط 
د وبلـغ عـد   .  من إقليم غرب المحيط الهادئ التابع للمنظمـة         تقارير وستة ،التابع للمنظمة جنوب شرق آسيا    

نامية واحداً وعشرين تقريراً، بينمـا وردت التقـارير الـسبعة    الطراف األبلدان الالتقارير الوطنية الواردة من     
وبلغ عدد التقارير الوطنية المقدمة باللغة االنكليزية أربعـة وعـشرين           .  األطراف متقدمةالبلدان  ال من   المتبقية

  .سبانية وتقرير واحد باللغة العربيةباللغة األدم تقرير واحد باللغة الفرنسية واثنان تقريراً، وقُ
  
ين رير أن التقارير الوطنية الثمانيـة والعـشر  األطراف أن يراعي عند تقييمه لهذا التقوينبغي لمؤتمر     -٨

اتفاقيـة   من العدد اإلجمالي لألطراف في       ٪١٩د في هذه الوثيقة ال تمثل سوى        التي استعملت في التحليل الوار    
 في تنفيذ االتفاقيـة، ولكـن       المستجدة االتجاهات   تسليط الضوء على  قد تم   و. المية اإلطارية منظمة الصحة الع  

 تفاوتـاً  التقارير الوطنية    وقد تفاوت محتوى  . قد ال تمثل جميع األطراف    االتجاهات التي يعرضها هذا التقرير      
  . المقارنة بينها بعناية بالغةينبغي وبالتالي ،واسعاً

  
  تحليل الردود

  
  تاجات العامةاالستن

  
ويدل العدد  . اإلطارية على الصعيد الدولي   منظمة الصحة العالمية    اتفاقية  تقدم ملحوظ  في تنفيذ       تحقق  -٩

وكما ورد  .  االتفاقية في التزام األطراف     مدى  من التقارير الوطنية التي جرى تقديمها على       إلى حد ما  المرتفع  
 من التعرض لـدخان التبـغ؛       الحمايةلمسجلة كانت في مجال     في تقارير األطراف، فإن أعلى معدالت التنفيذ ا       

وتوعيـة   والتـدريب    منتجات التبغ؛ والتثقيـف واالتـصال     ؛ وتغليف وتوسيم    والمبيعات التي تستهدف القصر   
 المسؤولية المدنية والجنائية، بما فيها التعويـضات؛        التي كان التنفيذ فيها أضعف    مجاالت  الوشملت  . الجمهور

عاية  االنبعاثات؛ وتنظيم محتويات منتجات التبغ؛ والتحذيرات الصحية؛ واإلعالن والترويج والر   واختبار وقياس 
مرحلة انتقالية من   باألطراف التي تمر اقتصاداتها     و لدعم البلدان النامية األطراف      عبر الحدود؛ وتلقي المساعدة   

 الواردة في  واالختيارية   الرئيسيةاألسئلة  وأجابت معظم األطراف على     . الوفاء بالتزاماتها الخاصة بالتبليغ   أجل  
  .استمارة التبليغ

  
   االستبيان الموضوعيةفروع

  
وتـسهيالً للرجـوع إلـى      .  االسـتبيان  فروع من   فرع للردود التي تم تلقيها في كل        توليففيما يلي     -١٠

رة إلى أن القصد مـن      وتجدر اإلشا .  ذاته ، فإن الترتيب المتبع هنا هو الترتيب الوارد في االستبيان         المعلومات
هو إتاحـة معلومـات     )  على الترتيب  منشأ التقرير والبيانات الديمغرافية   ( من االستبيان    ٢ و ١تصميم الفرعين   

وال يقصد بهذين الفرعين القيام بتحليل مقارن، وبالتالي فلن يتم تناولهمـا         . عامة عن الطرف الذي يقوم بالتبليغ     
  .أدناه

  
  )٣الفرع (تعاطي التبغ 

  
. والتوريـد  التبغ   بمعدل انتشار تعاطي   من االستبيان    ٣ التي قدمتها األطراف في الفرع       البياناتتتعلق    -١١

.  في االستبيان  ورد انتشار تعاطي التبغ لدى فئات سكانية معينة وفقاً لما            معدل وقدمت األطراف معلومات عن   
العديم تعاطي التبغ   المتعلقة ب ختيارية  االسئلة  األ تشمل انتشار التدخين ولم      معدل واقتصرت الردود عموماً على   

 واسـتخدم تعاريفـه   ،هلديوكما يقتضي االستبيان، فقد حدد كل طرف في رده الفئات العمرية الخاصة  . الدخان
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مقابل " فئات الشباب "أو  ،  "العرضيين"مقابل المدخنين   " اليوميين"كتعريف المدخنين   (الخاصة ألهم المصطلحات    
ومع أنه ال يمكـن     . ونظراً لعدم وجود مؤشرات موحدة فال يمكن المقارنة بين الردود         ). "الشبابمن   المدخنين"

 التي يتم جمعها من شتى االستمارات المسحية بسبب التباينات المنهجية،           البياناتمطلقاً إجراء مقارنة تامة بين      
 االنتـشار تُجمـع     ات معدل فعلى سبيل المثال تجدر مالحظة أن معطي       .فإن تحسين إمكانية المقارنة أمر ممكن     

وبغيـة حـساب    . جميع السكان مـن الراشـدين     بين  االنتشار  معدل  ، دون بيان     فقط  العمرية ةغالباً حسب الفئ  
 مدى ضـرورة إدراج سـؤال   بحث قد يرغب مؤتمر األطراف في       النخفاض معدل االنتشار  المعدالت الشاملة   

، إدراج تعـاريف    مثـل ين وإدراج مؤشرات موحدة،     جديد عن معدالت االنتشار اإلجمالية لدى السكان الراشد       
  ."العرضيين"أو " اليوميين"موحدة للمدخنين 

  
.  قدمت األطراف التي ردت على االستبيان معلومات عن توريد منتجـات التبـغ             وباإلضافة إلى ذلك    -١٢

 خاصة بيانات تقديم ما أدى إلىم السنوية المتاحة لديه، البياناتوكما يطلب االستبيان، فقد قدم كل طرف أحدث         
  .له داللتهوفي هذه الحالة أيضاً، يصعب إجراء تحليل مقارن . سنوات مختلفةب
  
 عن   جداً نترنت التابع لألمانة المؤقتة، تعطي صورة مفيدة       على موقع اإل   ، التي ستتاح  الردود الواردة و  -١٣

مـع ذلـك،    و. التوريـد التبغ و انتشار تعاطي   معدل  غة، فيما يتصل ب   الوضع في كل طرف من األطراف المبلِّ      
 بـإجراء تحليـل      في حد ذاتـه     من االستبيان ال يسمح    جزءوبالنظر إلى طبيعة األسئلة المطروحة، فإن هذا ال       

  .مقارن
  

  )٤الفرع (فرض الضرائب 
  
 من االسـتبيان أن     ٤ على الردود المتلقاة من األطراف فيما يخص الفرع          عامةيتضح من إلقاء نظرة       -١٤
نـسبة  لضرائب على التبغ، وذلك من حيث        في األساليب التي تتبعها في فرض ا       بيراً بين األطراف  تفاوتاً ك ثمة  

النوعيـة أو  (وبينما تفرض معظم األطراف نوعاً من الرسوم الضريبية . وطريقة تطبيقها  المفروضة   الضرائب
  دون سـواها   ستيراد اال رسومعلى منتجات التبغ، مازال عدد من األطراف يعتمد على          )  السعر المحددة حسب 

  . الضريبية المحصلة من التبغ وكوسيلة لمكافحتهللعائداتكمصدر 
  
 ثـالث عالمـات     ألشيع بين األطراف فيما يتصل بأسعار البيع بالتجزئة         اختالفات كبيرة وهناك أيضاً     -١٥

العالمات باختالفات تتعلق    وهي   . في نطاق السلطة القضائية لكل طرف من األطراف        المتاحةلسجائر  لتجارية  
يمكن أن تتفاوت تفاوتاً ن األسعار فإ إلى ذلك  وباإلضافة. أسعار البيع بالتجزئة  وب في كل طرف     األشيعالتجارية  
أشيع عالمة تجارية دولية علـى سـعر         سعر   زاد األطراف    ففي أحد البلدان النامية    ، األطراف نفسها  كبيراً في 

  . مرة١٤أشيع عالمة تجارية محلية أكثر من 
  
نترنت التابع لألمانة المؤقتة،     على موقع اإل    أيضاً، والتي ستتاح    فيما يخص هذا الفرع    الواردةالردود  و  -١٦

 بإجراء   في حد ذاتها   ، ولكنها ال تسمح   المبلَّغة في كل طرف من األطراف       عن الوضع  صورة مفيدة جداً     تعطي
بأسـعار  ، وذلـك    النامية األطراف لدان   منتجات التبغ أقل سعراً في الب      بأن يمكن القول    ومع ذلك . تحليل مقارن 

  .صرف العمالت في السوق
  

  )٥الفرع  (التدابير التشريعية والتنفيذية واإلدارية، والتدابير األخرى
  
 عن التدابير التشريعية والتنفيذية واإلدارية والتدابير األخرى امتثاالً اللتزاماتها          بياناتقدمت األطراف     -١٧

 أو  التـدابير و واللـوائح  اإلطارية فيما يخص اعتماد وتنفيذ التشريعات         العالمية اتفاقية منظمة الصحة  بموجب  
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التدابير واألحكام األخرى في كل مجال من المجاالت الموضوعية المحددة فـي             وأ التنفيذية واإلدارية    األحكام
  . بشأن هذا الفرع من األطرافويرد فيما يلي تحليل للردود الواردة. استمارة التبليغ

  
   األسئلة األساسية-١
  

  التدابير السعرية والضريبية للحد من الطلب على التبغ
  
 من الـضرائب    المعفاة ثالثة عشر طرفاً باعتماد وتنفيذ تدابير ترمي لحظر أو تقييد بيع المنتجات              أفاد  -١٨

  .أو استيرادها من قبلهم/ الجمركية إلى المسافرين الدوليين ووالرسوم 
  

  لدخان التبغالحماية من التعرض 
  
أو تدابير أخرى في     /إدارية و أو  / أو تنفيذية و  / باعتماد وتنفيذ تدابير تشريعية و     معظم األطراف    قام  -١٩

 تدابير كاملة أو جزئية للحـد       باعتماد وتنفيذ  كل األطراف تقريباً     وقام.  من التعرض لدخان التبغ    الحمايةمجال  
باني الحكومية ومرافق الرعاية الصحية والمرافـق التعليميـة          كالم ،من التعرض لدخان التبغ في أماكن العمل      

 مـن التعـرض     للحماية تدابير كاملة    باعتماد وتنفيذ  كل األطراف تقريباً     قاموبالمثل،  . وأماكن العمل الخاصة  
 طرفاً عن تنفيذ تدابير كاملة وسبعة أطراف عـن تنفيـذ تـدابير              ١٦أبلغ  (لدخان التبغ في وسائل النقل العام       

 طرفـاً تـدابير     ١٢ بينما اعتمد    ، تدابير كاملة في المرافق الثقافية     باعتماد وتنفيذ  اثنا عشر طرفاً     وقام). ةجزئي
 دي الليلية والمطاعم، بينما أبلـغ      تدابير كاملة في الحانات والنوا     باعتماد وتنفيذ  ثمانية أطراف فقط     وقام. جزئية
  .ة تدابير أطراف عن عدم اتخاذ أي٩ أطراف عن تدابير جزئية و١٠
  
تنفيذ مسودة المبادئ التوجيهية ل المعني بوضع النظر في تقرير الفريق العاملوقد ترغب األطراف في       -٢٠

وقد يرغب مؤتمر األطـراف فـي تنقـيح         .  وذلك عند استعراضها لهذا الفرع من استمارة التبليغ        ٨،١المادة  
 المبـادئ التوجيهيـة    في المستقبل لمجموعة من      للدى اعتمادها المحتم  التزامات األطراف فيما يتصل بالتبليغ      

  .٨لتنفيذ المادة 
  

  تنظيم الكشف عن منتجات التبغ
  
عن أو مستورديها بالكشف للسلطات الحكومية  /صانعي منتجات التبغ و) ١٨(تطالب غالبية األطراف     -٢١

  .محتويات تلك المنتجاتالمعلومات الخاصة ب
  

  االتجار غير المشروع بمنتجات التبغ
  
 من األطراف   ٪٦٥ الفرع المتصل باالتجار غير المشروع بمنتجات التبغ، أجاب نحو            أسئلة رداً على   -٢٢
وشـملت  . اعتماد وتنفيذ التدابير الخاصة باالتجار غير المشروع بمنتجات التبغ        ب الخاصعن السؤال   " نعم "بـ

لمنتج وتحديد مـا إذا كـان مطروحـاًَ         اشتراط أن تحمل العبوات عالمة تساعد على تحديد منشأ ا         تلك التدابير   
أو أن تـرد    / اشتراط أن تُعرض العالمات بشكل واضح للعيـان و         و بصورة قانونية للبيع في السوق المحلية؛     

مـنح  ؛ والتمكين من مصادرة اإليرادات المتأتية مـن االتجـار غيـر المـشروع    ؛ وباللغة أو اللغات الرئيسية 
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 تجدر اإلشارة إلى أن عدداً أقـل        ع ذلك مو. ل مراقبة أو تنظيم اإلنتاج    التراخيص أو اتخاذ تدابير أخرى من أج      
  . ضد االتجار غير المشروع بمنتجات التبغاتسن أو تعزيز تشريعقام ب) ٪٥٤(من األطراف 

  
  المبيعات التي تستهدف القصر والمبيعات بواسطة القصر

  
 تهدف القصر والمبيعات بواسـطة القـصر      المبيعات التي تس   عن التدابير الخاصة بحظر      لدى التبليغ   -٢٣

ـ   طرفاً   ١٨ عاماً؛ وحدد    ٢١ و ١٥ السن القانونية للقصر بين      حددت األطراف  وتنفذ .  عاماً ١٨ السن القانونية ب
 ،حظر أو تعزيز حظر توزيع منتجات التبغ المجانية على الناس وخـصوصاً القـصر             لغالبية األطراف تدابير    

حظر بيع السجائر المفردة أو      من األطراف تدابير ل    أقلويعتمد عدد   . والموزعينفرض جزاءات على الباعة     وت
 إلـى أنـه      اإلطارية  من اتفاقية منظمة الصحة العالمية     ٣-١٦وهو األمر الذي تشير المادة      ،  في علب صغيرة  

واسطة القصر  تحظر بيع منتجات التبغ بولم يبلّغ عن اتخاذ تدابير .  من نطاق توافر هذه المنتجات للقصر      يوسع
  . طرفا١٢ًإال 
  

  المسؤولية
  
 المتعلقـة   معالجة مسألة المـسؤولية الجنائيـة والمدنيـة        تدابير ل  قام تسعة أطراف فقط باعتماد وتنفيذ       -٢٤

  .التعويض عند االقتضاءبمكافحة التبغ، بما في ذلك 
  
  األسئلة االختيارية  -٢
  

  تنظيم محتويات منتجات التبغ
  
 معظـم   عـدم اتخـاذ    األسئلة األربعة المطروحة في هذا الفرع إلى          جميع دة على تشير الردود الوار    -٢٥

وباإلضافة إلى .  أو بتنظيم محتويات منتجات التبغفحص وقياس انبعاثات منتجات التبغاألطراف تدابير تقضي ب
يضع في  أن  وقد يرغب مؤتمر األطراف في      . تنظيم انبعاثات منتجات التبغ    أطراف فقط تدابير ل    ١٠  اتخذ ذلك

 ٩ وفقاً ألحكام المادتين     المبادئ التوجيهية  التقرير المرحلي للفريق العامل الذي اجتمع من أجل وضع           الحسبان
فيما يخص التبليغ   التزامات األطراف   النظر في تنقيح     عند   ١، اإلطارية اتفاقية منظمة الصحة العالمية    من   ١٠و

  . منتجات التبغعن انبعاثات ومحتويات
  

  م منتجات التبغتغليف وتوسي
  
التغليـف والتوسـيم     تدابير تشترط أن يحمـل        من األطراف المبلِّغة باعتماد وتنفيذ      عشرون طرفاً  قام  -٢٦

 أن تكون التحذيرات الصحية معتمدة من الـسلطة         ؛ وضمان تحذيرات صحية تصف آثار تعاطي التبغ الضارة      
اشـتراط  ؛ و اضحة وظاهرة للعيان ومقروءة   ضمان أن تكون التحذيرات الصحية كبيرة وو      ؛ و الوطنية المختصة 

أن تظهر التحذيرات والمعلومات الكتابية األخرى على كل عبوة وعلى أي شكل من أشكال التغليف والتوسـيم                 
أال تؤدي طريقة تغليف وتوسـيم      ويشترط ثمانية عشر طرفاً     . اللغة أو اللغات الرئيسية في الطرف     الخارجيين ب 

ويشترط عدد أقل من    . سيلة كاذبة أو خادعة أو مضللة أو قد تُعطي انطباعاً خاطئاً          منتج إلى الترويج له بأي و     ال
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 طرفاً أن يحمل التغليف والتوسـيم       ١٣تغيير التحذيرات الصحية بصورة دورية، كما يشترط        ) ١٥(األطراف  
  . الهامة لمنتجات التبغ واالنبعاثات الصادرة عنهاالمكوناتمعلومات عن 

  
 التحذيرات الصحية ما ال يقل       تغطي أنعن اتخاذ تدابير لضمان     ) ١٩(من األطراف   وأبلغ عدد كبير      -٢٧

التحذيرات تغطي  أن  ، بينما لم يضمن سوى ستة أطراف         على التغليف  ٪ من مساحة العرض الرئيسية    ٣٠عن  
أن تتخذ التحذيرات الـصحية     ويضمن تسعة أطراف فقط     .  من مساحة العرض الرئيسية     أو أكثر  ٪٥٠الصحية  

  .نقوشاًأو  صور أو نقوش أو أن تشمل صوراً شكل
  

  اإلعالن عن التبغ والترويج له ورعايته
  
فرض حظر شامل على جميع أشكال اإلعالن عن التبغ         أبلغ ستة عشر طرفاً عن اعتماد وتنفيذ تدابير ل          -٢٨

الترويج  أنشطة اإلعالن و   يغطيولكن سبعة أطراف فقط أبلغت عن فرض حظر شامل          . والترويج له ورعايته  
فرض قيود على جميـع أنـشطة        أطراف عن    ١٠وأبلغ  . أقاليمهاوالرعاية العابرة للحدود والناشئة من داخل       

، ولكن أربعة أطراف فقط أبلغـت عـن         عدم وجود حظر شامل   حال   اإلعالن عن التبغ والترويج له ورعايته،     
وأبلـغ تـسعة    . أقاليمهااشئة من داخل    فرض قيود على أنشطة اإلعالن والترويج والرعاية العابرة للحدود والن         

 على اإلعالن والترويج والرعاية في اإلذاعـة والتلفزيـون          تفرض قيوداً عشر طرفاً عن اعتماد وتنفيذ تدابير       
 تـدابير   عن اتخاذ ، وأبلغ سبعة عشر طرفاً      ووسائل اإلعالم المطبوعة ووسائل اإلعالم األخرى مثل اإلنترنت       

التبغ والترويج له ورعايته التي تروج لمنتج من منتجات التبغ بـأي وسـيلة              حظر جميع أشكال اإلعالن عن      ت
 دوائر صـناعة    بأنهما يطالبان ولكن طرفين فقط أبلغا     . كاذبة أو خادعة أو مضللة أو قد تُعطي انطباعاً خاطئاً         

ما يوضـح   م،  عايةالتبغ بالكشف للسلطات الحكومية المعنية عما تنفقه هذه الدوائر على اإلعالن والترويج والر            
  . األطرافبينهذا المجال في تنفيذ ال ضعف

  
 على أن تفرض األطراف حظراً شامالً      اإلطارية،   اتفاقية منظمة الصحة العالمية    من   ١٣ المادة   وتنص  -٢٩

 على جميع أشكال اإلعالن عن التبغ والترويج له ورعايته في غضون خمس سنوات من بدء نفاذ االتفاقية، أو                 
 الدستورية، بفرض قيـود     ا أو مبادئه  استطع فرض حظر شامل بسبب دستوره     ت إذا لم     األطراف على أن تقوم  

، األطـراف قوم  ت بأن   ٤-١٣المادة  وتقضي أحكام   . على جميع أشكال اإلعالن عن التبغ والترويج له ورعايته        
  :كحد أدنى، بما يلي

  
تروج لمنتج مـن منتجـات      حظر جميع أشكال اإلعالن عن التبغ والترويج له ورعايته التي             )أ(

التبغ بأي وسيلة كاذبة أو مضللة أو غيرها من الوسائل الخادعة أو التي قد تعطي انطباعاً خاطئاً عن                  
  خصائصه أو آثاره الصحية أو مخاطره أو انبعاثاته؛

  
المطالبة بأن يصحب تحذير صحي أو تحذيرات أو رسائل أخرى مالئمة كل اإلعالنات عـن      )ب(

  القتضاء، كل ترويج له ورعايته؛التبغ، وحسب ا
  
تقييد استخدام الحوافز المباشرة أو غير المباشرة التي تشجع عامة الناس على شراء منتجات                )ج(

  التبغ؛
  
 حظراً شامالً، بالكشف للسلطات الحكومية المعنية عما تنفقـه          إذا لم يفرض الطرف    ،مطالبةال  )د(

  ؛تبغ والترويج له ورعايته التي لم تحظر بعددوائر صناعة التبغ على أنشطة اإلعالن عن ال
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فرض حظر شامل أو، في حالة عدم تمكن طرف ما من فرض حظر شامل بسبب دستوره أو   )ه(
مبادئه الدستورية، فرض قيود على اإلعالن عن التبغ والترويج له ورعايته في اإلذاعة والتلفزيـون               

 إعالم أخرى، مثل اإلنترنت خالل فترة خمس ووسائل اإلعالم المطبوعة، وحسب االقتضاء في وسائل
  سنوات؛

  
 فرض قيود على رعاية التبغ ، أو في حالة عدم تمكن طرف ما من فرض حظر،فرض حظر   )و(

  .أو للمشتركين فيها/ أو األنشطة الدولية و/ للقاءات و
  
لترويج والرعاية   تقرير فريق الخبراء المعني باإلعالن وا      الرجوع إلى وقد يرغب مؤتمر األطراف في        -٣٠

 في  ١٣ اإلطارية، والتي تدرج المادة      اتفاقية منظمة الصحة العالمية    من   ٧ أحكام المادة    ومراعاة ١،عبر الحدود 
 اإلعـالن عـن التبـغ       عن في التزامات األطراف بالتبليغ      ينظر ما، وذلك عند  المبادئ التوجيهية عملية وضع   

فيما يخص هذا    االستبيان   نموذجأيضاً في النظر في تنقيح      وقد يرغب مؤتمر األطراف     . والترويج له ورعايته  
وثمـة مجموعتـان منفـصلتان مـن        . غرض مساعدة األطراف على تجنب اللبس عند ملء االستمارة        الفرع ب 
حظـر  كان الطرف قد قام بفـرض        إذا   تتعلقان بتحديد ما   األطراف في هذا السياق،      يمكن أن تفيد  التي   األسئلة
وقد ترغـب   . ١٣ما هي القيود التي فرضها بموجب أحكام المادة         ف يفرض ذلك الحظر،     ، وإذا لم  ال  أم ،شامل

 اإلعالن عـن    الحظر الشامل على   بعد   يعرف أن مؤتمر األطراف لم      أن تضع في الحسبان   األطراف أيضاً في    
  .التبغ والترويج له ورعايته

  
  )٦الفرع (البرامج والخطط 

  
هذا العنوان هي بيانات تتـصل بااللتزامـات    إن البيانات المقدمة تحت     مثلما ورد في استمارة التبليغ ف       -٣١

التي تتضمنها االتفاقية اإلطارية فيما يخص وضع الخطط والسياسات والمبادرات البحثية أو المشاركة بأسلوب              
  .المشاريع ذات الصلة بمكافحة التبغأو آخر في البرامج 

  
 شاملة ومتعـددة    وتنفيذ استراتيجيات وخطط وبرامج وطنية     إعدادوقد أبلغ ثالثة وعشرون طرفاً عن         -٣٢

 وتنفيذ استراتيجيات وخطط    بإعدادوأبلغت األطراف الخمسة المتبقية كلها بأنها قامت        .  لمكافحة التبغ  القطاعات
  .وبرامج جزئية

  
  األسئلة األساسية -١
  

  االلتزامات العامة
  
ولم يبلغ  . مكافحة التبغ لمراكز اتصال   أو  ق وطنية   عن وجود آليات تنسي   ) ٢٣(أبلغت غالبية األطراف      -٣٣

  .من المصالح التجارية وأية مصالح راسخة أخرى لدوائر صناعة التبغسياسات حماية ال أطراف عن ١٠سوى 
  

  رالتثقيف واالتصال والتدريب وتوعية الجمهو
  
توسـيع  :  ما يلـي عن استراتيجيات وخطط وبرامج تشمل)  أو أكثر ٢٠(أبلغ عدد كبير من األطراف        -٣٤

 لمنتجـات التبـغ،     من برامج فعالة وشاملة للتثقيف ولتوعية الجمهور بشأن المخاطر الصحية          نطاق االستفادة 
توعية الجمهور بشأن المخاطر الصحية المحتملـة       أو عامة الجمهور واألطفال والشباب؛ و      / و الكبارتستهدف  
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وائد اإلقالع عن تعاطي التبغ وأنماط الحياة المتحـررة         المترتبة على استهالك التبغ والتعرض لدخانه، وبشأن ف       
توعية ومشاركة الهيئات العامة والخاصة والمنظمات غير الحكومية غير المنتسبة لدوائر صـناعة             ؛ و من التبغ 

وأبلغ أربعة عـشر    . التبغ في وضع وتنفيذ برامج واستراتيجيات مشتركة بين القطاعات من أجل مكافحة التبغ            
حصول عامة الناس على مجموعة واسعة من المعلومات عـن          تشمل  راتيجيات وخطط وبرامج    طرفاً عن است  

  .دوائر صناعة التبغ
  

  التدابير الرامية إلى الحد من الطلب فيما يتعلق باالعتماد على التبغ واإلقالع عنه
  
ملة مبادئ توجيهيـة شـا    أبلغ أكثر من نصف عدد األطراف عن استراتيجيات وخطط وبرامج تشمل              -٣٥

من عن تعاطي التبغ والعالج المالئم      ومتكاملة، قائمة على القرائن العلمية وأفضل الممارسات، لتعزيز اإلقالع          
 الحـصول   توفير التغطية لتسهيل   نصف عدد األطراف عن      على؛ كما أبلغ عدد يزيد قليالً       العتماد على التبغ  ا

  . ذلك المستحضرات الصيدالنيةبتكلفة ميسورة على العالج من االعتماد على التبغ، بما في
  

  تقديم الدعم لألنشطة البديلة ذات الجدوى االقتصادية
  
تعزيـز البـدائل ذات الجـدوى        تـشمل برامج  أو  خطط  أو  ستراتيجيات  ا سبعة أطراف فقط عن      أبلغ  -٣٦

مبلِّغـة  األطـراف ال  فإن   مع ذلك و. االقتصادية للعاملين في صناعة التبغ وزارعيه وآحاد بائعيه، حسب الحالة         
  .ليست كلها تزرع التبغ في أقاليمها اآلن

  
  البحوث والمراقبة وتبادل المعلومات

  
 تتناول العوامل   تشمل بحوثاً  األطراف عن استراتيجيات وخطط وبرامج        عدد أبلغ ما يزيد على نصف      -٣٧

؛ صيل البديلة للتبغ  الحاسمة في استهالك التبغ والتعرض لدخانه وعواقبهما، والبحوث التي تستهدف تحديد المحا           
  . من برامج المراقبة الوطنيةمستقاةبيانات محدثة  األطراف عن تغطية تشمل  عددوكذلك، أبلغ أكثر من نصف

  
  ختياريةاالسئلة  األ-٢
  

  التثقيف واالتصال والتدريب وتوعية الجمهور
  
ططها وبرامجها تشمل   التي ردت على هذا السؤال أن استراتيجياتها وخ       ) ٢١(ذكرت غالبية األطراف      -٣٨

  .التثقيف واالتصال والتدريب وتوعية الجمهور
  

  التدابير الرامية إلى الحد من الطلب فيما يتعلق باالعتماد على التبغ واإلقالع عنه
  
 وبرامج تشمل تدابير ترمي إلى الحد اً استراتيجيات وخططبأن لديه األطراف  عدد أكثر من نصفأفاد  -٣٩

المتصلة باالعتماد على التبغ واإلقالع عنه تُتخذ في مجالي تصميم وتنفيـذ بـرامج              بير  هذه التدا ومن الطلب؛   
أشار إلى استراتيجيات وخطط وبرامج     ) ١٢ (المبلِّغةولكن عدداً يقل عن نصف األطراف       . للتشخيص والعالج 

مرافـق الرعايـة     في   لتشخيص وإسداء المشورة والوقاية من االعتماد على التبغ وعالجه        إنشاء برامج ل  تشمل  
  .الصحية ومراكز التأهيل الصحي
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  حماية البيئة وصحة األفراد
  
االهتمام الواجب بحمايـة البيئـة      عن استراتيجيات وخطط وبرامج تشمل      ) ١٠(أبلغت أقلية األطراف      -٤٠

ليست فإنه  ولكن، كما ورد آنفاً،     . هازراعة التبغ وصنعه داخل أراضي    بشأن   ،وصحة األفراد فيما يخص البيئة    
  .األطراف المبلّغة كلها تزرع التبغ وتصنعه

  
  البحوث والمراقبة وتبادل المعلومات

  
توفير التدريب والدعم الموجـه لجميـع        العديد من األطراف استراتيجيات وخطط وبرامج تشمل         لدى  -٤١

 األطـراف   دد ع من نصف ورد أكثر   . العاملين في أنشطة مكافحة التبغ، بما في ذلك البحث والتطبيق والتقييم          
 مدى استهالك التبغ والتعرض لدخانه وأنماطه       مراقبةلبرامج   باإليجاب عن السؤال المتعلق بوجود        كلها غةالمبلّ

غـة   ويعتمد نصف األطراف المبلّ    . على المستويات الوطنية واإلقليمية والعالمية     والعوامل الحاسمة فيه وعواقبه   
المراقبة الوبائية السـتهالك التبـغ والمؤشـرات االجتماعيـة          نظام وطني خاص ب    ب قلعوينفذ تدابير تت  جميعاً  

تبادل المعلومـات العلميـة والتقنيـة واالجتماعيـة          ب تتعلق؛ وكذلك بتدابير    واالقتصادية والصحية ذات الصلة   
صـناعة التبـغ    دوائـر   المعلومات المتصلة بممارسات    و ، المأل علىاالقتصادية والتجارية والقانونية المتاحة     

 قاعدة بيانات محدثة تضم القوانين واللوائح الخاصة بمكافحة التبغ،  وأبلغ ثالثة عشر طرفاً عن وجود.وزراعته
  . بذلكوالمعلومات الخاصة بإنفاذها، باإلضافة إلى الوالية القضائية الوثيقة الصلة

  
  )٧الفرع  (المساعدة التقنية والمالية

  
من هذا الفرع هو مساعدة األمانة على تيـسير عمليـة         الهدف   وفقاً لما تشير إليه استمارة التبليغ، فإن        -٤٢

تقـديم أو تلقـي    بغـت األطـراف     ل وقد أب  .التنسيق بين المهارات والموارد المتاحة، وبين االحتياجات المحددة       
برامج شاملة متعددة القطاعات لمكافحة التبغ فـي البلـدان          المساعدة المالية أو التقنية من أجل إعداد وتعزيز         

 خمسة أطراف عن تقديم المساعدة من       وأبلغ. مية األطراف واألطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية       النا
 الوفاء بالتزاماتها المتصلة في البلدان النامية األطراف واألطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقاليةأجل دعم 

  .ساعدة هذا النوع من المبالتبليغ، وأبلغ أربعة أطراف عن تلقيه
  
 من البلدان المتقدمة   ولكن ثالثة    . من أشكال المساعدة   وأبلغت غالبية البلدان المتقدمة عن تقديمها شكالً        -٤٣

إدمـان  مـن    على تحمل تكاليف العالج الشامل       النهوض بالبحوث لزيادة القدرة   فقط قدمت المساعدة في مجال      
تطوير ونقل واكتساب التكنولوجيا    ي المساعدة في مجال     عن تلق األطراف  أحد البلدان المتقدمة    وأبلغ  . النيكوتين

توفير الخبرات التقنية والعلميـة      وفي مجال    والمعارف والمهارات والقدرات والخبرات المتعلقة بمكافحة التبغ      
والقانونية وما إلى ذلك من الخبرات من أجل وضع وتعزيز االستراتيجيات والخطط والبرامج الوطنية لمكافحة               

  .التبغ
  
 كمـا أبلغـت     .وأبلغ عدد قليل من البلدان النامية األطراف أيضاً عن تقديم شكل من أشكال المساعدة               -٤٤
تطوير ونقل واكتساب التكنولوجيا والمعارف والمهارات      بلدان نامية أطراف عن تلقي المساعدة في مجال          ١٠

توفير الخبرات التقنية   مساعدة في مجال    وتلقى ثالثة عشر طرفاً ال    . والقدرات والخبرات المتعلقة بمكافحة التبغ    
والعلمية والقانونية وما إلى ذلك من الخبرات من أجل وضع وتعزيز االستراتيجيات والخطط والبرامج الوطنية               

توفير المواد والمعدات واإلمـدادات الالزمـة عنـد          تسعة أطراف المساعدة فيما يخص       وتلقى. لمكافحة التبغ 
 ستة أطـراف عـن      وأبلغ. اللوجستي، الستراتيجيات وخطط وبرامج مكافحة التبغ     االقتضاء، فضالً عن الدعم     

اتفاقية منظمة   من   ١٢برامج التدريب أو التوعية المناسبة للعاملين المعنيين طبقاً للمادة          تلقي المساعدة من أجل     
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ـ      تحديد أساليب مكافحة   اإلطارية وكذلك من أجل      الصحة العالمية  إدمـان  مـن   شامل   التبغ، بما فيها العالج ال
 على تحمل تكـاليف العـالج   النهوض بالبحوث لزيادة القدرة وتلقى طرفان فقط المساعدة في مجال       . النيكوتين
  .إدمان النيكوتينمن الشامل 

  
 ،االحتياجات المقدرةووبلغ مجموع األطراف التي أبلغت عن تحديد فجوات معينة بين الموارد المتاحة           -٤٥

 التـي حـددتها      المعينة ومن بين الفجوات  .  طرفاً ١١ المالية والتقنية المقدمة والمتلقاة   فيما يتصل بالمساعدات    
القدرات التقنية والمالية، والموارد البـشرية، وآليـات التمويـل          : األطراف أوجه النقص في المجاالت التالية     

ا مكافحـة التبـغ، وقواعـد     الخاصة بقضايوالمسوح، )والسيما إنفاذ التشريعات (المستدامة، وتنفيذ التشريعات    
 عيادات اإلقالع عن التدخين وتدريب العاملين فيها، ودعم اإلعالنات          ومعداتالتبغ،  ب الخاصةالبيانات الموسعة   

  .المضادة للتبغ والبحوث في مجال المحاصيل البديلة
  

   اإلطارية بشأن مكافحة التبغاتفاقية منظمة الصحة العالميةأولويات تنفيذ 
  
: التي حددتها األطراف المجاالت التالية  و في تنفيذ االتفاقية اإلطارية       المشتركة االت األولوية شملت مج   -٤٦

العاملين في مجـال    الصحيين والمهنيين    بشأن التبغ وآثاره الصحية؛ وتدريب وتثقيف المهنيين         توعية الجمهور 
ين؛ وصياغة تـشريعات مكافحـة    خدمات وبرامج اإلقالع عن التدخاالستفادة منمكافحة التبغ؛ وتوسيع نطاق    

 من التعرض لـدخان التبـغ؛       والحمايةالتبغ وتنقيحها وإنفاذها؛ ووضع وتنفيذ سياسات مكافحة التبغ الوطنية؛          
تعـاطي  ب المسوح الخاصـة   تنفيذ   وتعزيزوتوسيم منتجات التبغ؛ والتحذيرات الصحية الخاصة بمنتجات التبغ؛         

  .التبغ
  
طراف األأبلغت  و. تنفيذ االتفاقية في شتى األقاليم     مجاالت األولوية في     مختلفوحددت األطراف أيضاً      -٤٧

 ، بناء القدرات  بأن من المجاالت ذات األولوية تعزيز     من إقليم جنوب شرق آسيا التابع لمنظمة الصحة العالمية          
ية التي حددها  وشملت مجاالت التنفيذ ذات األولو. على اختبار منتجات التبغ وتنظيمها  على نحو أوثق   والتركيز

 القـصر،   بـين السيما  وإقليم غرب المحيط الهادئ التابع للمنظمة الوقاية من البدء في التدخين،            األطراف من   
 االنتـشار بـصورة منتظمـة؛       المسوح الخاصة بمعـدل   وإنشاء آليات مستدامة لتمويل مكافحة التبغ؛ وإجراء        

وذكرت األطراف من اإلقليم األوروبي التابع للمنظمة       .  مكافحة التبغ  تشريعاتوتحسين تبادل المعلومات وإنفاذ     
الغبن االجتمـاعي فـي     أن أولوياتها فيما يخص التنفيذ تشمل زيادة التركيز على الحوامل المدخنات؛ ومعالجة             

وحـدد أحـد    .  وتطبيق حظر التدخين في األماكن العامـة       ؛ الصحة؛ والوقاية من البدء في تعاطي التبغ       مجال
 القانونيـة   المـساءلة  الالزمة لتحديـد      القانونية يم شرق المتوسط التابع للمنظمة اتخاذ التدابير      األطراف من إقل  

كما حددت األطراف من إقليم األمريكتين وإقليم شرق المتوسط التـابعين   . التعويضات كأحد مجاالت األولوية   و
ملت مجاالت األولوية األخرى إقامـة      وش. للمنظمة البحث في المحاصيل البديلة للتبغ باعتباره مجاالً ذا أولوية         

 اتصال لمكافحة التبغ في األطراف من اإلقليم األفريقي وإقليم األمريكتين التـابعين للمنظمـة، وإتاحـة                 نقطة
، وحظـر   ٪١٠٠ بنـسبة     من التبغ  وتطبيق شعار األماكن الخالية   لبلدان النامية،   إلى ا المساعدة التقنية والمالية    

  .مكافحة التبغ في إقليم األمريكتين التابع للمنظمةالرامية إلى ذ السياسات الضريبية  وتنفي،اإلعالن عن التبغ
  
 التي أبلغت األطراف عن مواجهتها فيما يتصل بتنفيذ االتفاقيـة نقـص              أو العوائق  ومن أهم العقبات    -٤٨

ن الصحيين والمهنيـين    الموارد البشرية والمالية المناسبة وكذلك نقص الخبرات التقنية وتدريب وتثقيف المهنيي          
 منها بطء عملية صياغة وتنفيذ التشريعات   عقباتوأشارت أطراف أخرى إلى     . العاملين في مجال مكافحة التبغ    

 أو  الخاصة بمكافحة التبغ، وقلة مرافق اختبار منتجات التبغ وقلة إنفاذ بعض القوانين الخاصة بمكافحة التبـغ               
م جنوب شرق آسيا التابع للمنظمة إلى عدد من القـضايا القانونيـة             وأشار أحد األطراف من إقلي    . عدم إنفاذها 

  .التشريعات مكافحة التبغ، األمر الذي يعوق إنفاذ تلك للطعن في بنود تشريعاتالمحلية المرفوعة 
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  تعليقات على االستبيان
  
الستبيان، ومـن    في تحديد المشكالت التي تالقيها األطراف في ملء ا         للتعليقات على االستبيان أهميتها     -٤٩

  .من أجل إدخال تحسينات عليه مؤتمر األطراف على استعراض االستبيان تساعدثم فهي 
  
 اسـتمارة   اختـصار :  ما يلي  ١االستبيان الخاصة بالفئة     من األطراف بشأن     التعليقات الواردة وتشمل    -٥٠

 أمثلـة   وإعطاء ،ارة التبليغ  باستم وإعطاء تعليمات أوضح ترفق    ، االستمارة وتصميمها  نموذج وتحسين   ،التبليغ
 المتاحـة   وجعل األسئلة أوضح، وزيادة المساحة     ، االستبيان لتحديد البيانات المطلوبة في    تفصيالًوشروح أكثر   

 ،األطـراف  ومعالجة المسائل المتصلة بانطباق أسئلة معينة على بعض          ،في االستمارة لتقديم معلومات إضافية    
األراضي المستغلة فـي    مساحة  وإضافة أسئلة تتعلق ب   ) البرامج والخطط  (٦ومعالجة التداخل بين أسئلة الفرع      

  . وكمية التبغ الخام المنتج محلياً،زراعة التبغ
  
 في المستقبل االقتراحـات     ٢فيما يخص إعداد االستبيان الخاصة بالفئة       وتضمنت إسهامات األطراف      -٥١

مثل تحليـل   جديدة  تبليغ   وإضافة مجاالت    ،د األسئلة  عد وتقليل ،دمج المسائل المترابطة في سؤال واحد     : التالية
 وبناء القدرات في مجـال      ، وإقامة نظام للرصد والتقييم    كل طرف، وضع تعاطي التبغ ومكافحته على مستوى       

  .لكترونيةاستعمال وسائل اإلعالم اإل
  
". وورد"رنـامج   بالتبليغ المعدة ب   في استعمال استمارة     مواجهة صعوبات تقنية   ستة أطراف إلى     وأشار  -٥٢

ولقد عالجـت األمانـة   . واحدةإجابة  في خانة والكلماتإدراج األرقام صعوبات في وشملت الصعوبات التقنية   
 تصويب األخطـاء   المبلّغ عنها تعذر األخرىومن الصعوبات.  بالفعل المؤقتة هذه المشكلة فوراً وتم تصحيحها     

 التـي تتـيح     السبل األمانة المؤقتة    وستتحرى ."وورد "نامجاالستمارة المعدة ببر  عند تحديد الفئات العمرية في      
  . بسهولةتصويب هذه األخطاء

  
  التقييم والصعوبات

  
  أهمية عملية التبليغ

  
أثبتت البيانات التي تم الحصول عليها من استمارة التبليغ فائدتها الكبرى في تقيـيم تنفيـذ االتفاقيـة،                    -٥٣

 هناك ثالثة اسـتنتاجات     وفي هذا السياق  . اف مؤتمر األطر  ي يواجهها أهم المشكالت الت   أيضاً   أوضحتولكنها  
  . استخالصها من التحليل المعروض في هذه الوثيقةيتعينهامة 

  
   المتصلة باالستبيانالمشكالت

  
٥٤-    واتـساق   استخالصه هو إمكانية تحسين استمارة التبليغ من أجل زيادة دقة          أول استنتاج هام يمكن   إن  

كما يمكـن    الخاصة بكل طرف     تكييفها مع األوضاع  يمكن أيضاً تحسين    و.  على تنفيذ االتفاقية   ة الدال المؤشرات
  .تبسيطها

  
   إمكانية المقارنة بين البيانات-١
  
 األطـراف   في بعض األحيان مصدراً اللتباس األمور على       وتخطيطها استمارة التبليغ    لقد كان نموذج    -٥٥
  معـدل  فاألسئلة التي تناولت  . ت األساسية بأسلوب ال يسمح بالمقارنة بينها       مما أدى إلى تقديم المعلوما     ،غةالمبلّ

نـسقاً   الرد حسب الفئات العمرية، وذلك بالرغم من عدم تضمن االسـتبيان             األطرافاالنتشار مثالً طلبت من     
لمسائل من  بعض هذه ا  " وورد "األداة التي وضعتها األمانة المؤقتة ببرنامج     وقد عالجت   .  لتلك البيانات  واضحاً
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بيد أن .  الديمغرافيةالخاص بالبياناتفرع ال إلى الفئات العمرية المدرجة في جداول إضافية استناداًخالل إضافة 
ومن ثم لم  انتشار تعاطي التبغ لدى السكان الراشدين ككل، ذلك حال في كثير من األحيان دون عرض معدالت    

 ،للمدخنين مـن الراشـدين    نتشار مثل العدد اإلجمالي      اال  هامة خاصة بمعدالت   مؤشراتيقدم معظم األطراف    
 البيانات التـي تـم      مما يعني أن   هي عدم استخدام مؤشرات موحدة،       وثمة صعوبة أخرى  .  الجنس  نوع حسب

تضع تعريفاتها  لب من األطراف أن      مثالً، طُ  ،االنتشارمعدل   الخاص ب  الفرعففي  . تقديمها لم تكن قابلة للمقارنة    
  ".العرضيينالمدخنين "و" اليوميينالمدخنين  "عمرية ولمصطلحات رئيسية مثلالخاصة للفئات ال

  
هذه الصعوبات قد يرغب مؤتمر األطراف في النظر في إدراج مؤشرات موحدة في االستبيان              ونظراً ل   -٥٦

يـة  اتفاقية منظمة الصحة العالم    من   )د(١-٢١وتنص المادة   .  قابلة للمقارنة  بيانات على    في المستقبل  للحصول
.  من االتفاقية٢٠معلومات عن المراقبة والبحوث على النحو الوارد في المادة       اإلطارية على أن تقدم األطراف    

برامج مراقبة التبغ في البرامج الوطنيـة واإلقليميـة والعالميـة            األطراف   أن تدمج  على   ٢-٢٠المادة  وتنص  
لتحليل على المستويين اإلقليمي والدولي، حسب      الخاصة بترصد الصحة، بحيث تكون البيانات قابلة للمقارنة وا        

ها مجاالً قد تحتاج فيه     وقد يرغب مؤتمر األطراف في إبراز مسألة البيانات القابلة للمقارنة باعتبار          . االقتضاء
 منظمة الـصحة    تعاون جميع األطراف مع   أن ت  على   )ج(٣-٢٠تنص المادة   و. لمساعدة التقنية األطراف إلى ا  

مبادئ توجيهية أو إجراءات عامة لتحديد جمع بيانات المراقبة المتعلقة بـالتبغ وتحليلهـا              العالمية على وضع    
 جمع  مفيداً في مجال أساليب    المتصلة بالتبغ والتعاريف التي تتضمنها       المسوح توحيد جميع    وسيكون. وتوزيعها

  .البيانات القابلة للمقارنة
  
   سهولة االستخدام-٢
  
 كعرضـها مـثالً لمجموعـة مـن     سببت االلتبـاس، مواضيع أخرى مثيرة    تضمنت استمارة التبليغ      -٥٧

التدابير التشريعية والتنفيذية واإلدارية، والتدابير      فالجدول المخصص للرد على األسئلة عن        .المواضيع المعينة 
 /نعم" صيغة"، ثم يعود إلى     "معدومة /جزئية /كاملة"، ثم يطلب ردوداً في صيغة       "ال /نعم" يبدأ بصيغة    األخرى

ويغطي هذا الجدول أيضاً مواضيع متعددة، شأنه في ذلك شأن العديد من الجداول األخرى التي وردت في                 ". ال
أن فروع استمارة    في استمارة التبليغ      التي يمكن أن تكون غير واضحة       األخرى ومن العناصر . استمارة التبليغ 

 المختلفـة مـن     األجزاء يصعب على األطراف تحديد      يالتبليغ تقابل مواد المعاهدة ال أرقام األسئلة، األمر الذ        
 البد من إعادة تنظيم استمارة التبليغ بصورة شاملة وتحديـد    وللحد من االلتباس  . استمارة التبليغ تحديداً واضحاً   

وينبغي أيضاً وضع تعليمات أوضـح  .  المخصصة للرد عليهاالقوالب مع زيادة دقة     بوضوح،األسئلة وترقيمها   
وقد يرغب مؤتمر األطراف فـي النظـر فـي تنقـيح            . صيلهاابيانات المطلوب تقديمها ومدى تف    بشأن نوع ال  

  .بهذه الطريقةاالستبيان 
  
  مستوى تفاصيل المعلومات المطلوبة -٣
  
 ممـا أدى إلـى      ، واسعاً تفاوتاً الردود على األسئلة المختلفة      في مستوى التفاصيل المطلوبة     لقد تفاوت   -٥٨

فعلـى سـبيل    . لمعلومات عن بعض المواضيع ومعلومات غير كافية عن مواضيع أخرى          كبير من ا   قدرتقديم  
 الجنس والفئات العمرية فيما      نوع  االنتشار حسب   معدل  تمكنت بضعة أطراف من تقديم أرقام حديثة عن        المثال

متاحة علـى   وهكذا فقد تمكنت األطراف من تقديم البيانات ال       . يتصل بشتى منتجات التبغ التي ذكرها االستبيان      
 المقارنة بين   تقسيماً من شأنه أن يحسن    وجه صحيح عند توافرها، ولكن يتضح أيضاً أن استمارة التبليغ لم تتح             

واتـسمت أسـئلة   . االنتـشار معدل البيانات، وذلك بالرغم من التفاصيل الدقيقة المطلوبة عن األرقام الخاصة ب       
السيما في  و إلى قياسات قابلة للمقارنة،       بالفعل راف تشير أخرى بغموض شديد لم يتح التأكد مما إذا كانت األط         

صعب تقييم طبيعة السياسات دون الحصول على       ظل من ال  ، حيث   )البرامج والخطط  (٦الرد على أسئلة الفرع     
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 التفاصيل  مستوى واضحة عن    تعليماتوقد يرغب مؤتمر األطراف في النظر في إدراج         . داعمة إضافية وثائق  
  .د على كل سؤال من األسئلة الرفيالمطلوبة 

  
   المستخدمة في االستبيانللمصطلحاتواضحة عدم وجود تعاريف  -٤
  
ماثلـة فيمـا    تما أدى إلى ردود م    المصطلحات المستخدمة غامضة جداً م     كانت بعض    على نحو مماثل    -٥٩

أو " كاملـة  "هابوصف أشكال حظر التدخين،  وأدى عدم االتساق في التبليغ عن       . شديدة االختالف يتصل بحقائق   
على  حظر شديدة الصرامة مع بعض االستثناءات        أشكال إلى تبليغ بعض األطراف عن       ،"معدومة"أو  " جزئية"

أشـكال   أقل صرامة بكثير على أنهـا        أبلغت أطراف أخرى عن أشكال حظر     ، بينما   "جزئية "أنها أشكال حظر  
وشملت المصطلحات األخرى . الشديد الحظر أشكال تعدد ويكون هذا الوضع أكثر تعقيداً في ظل". كاملة "حظر

لذلك فإن إلدراج تعاريف واضحة و.  التي يحظر فيها التدخينمختلف أنواع األماكن العموميةالتي يلزم تعريفها 
مكانية المقارنة بـين    من الوفاء بااللتزامات الواردة في المعاهدة وإل      لتأكد  ل أهمية حاسمة     الرئيسية للمصطلحات

  . وضع التعاريف ذات الصلةالنظر فيفي  وقد يرغب مؤتمر األطراف. ة بالسياساتالبيانات الخاص
  
   الوثائق الداعمة-٥
  
 تقديم  التوسع في ، ويمكن   والشروح اإلضافية  تقديم الوثائق الداعمة     هناك تفاوت كبير بين األطراف في       -٦٠

الوثـائق  تعدد   إلىوواضحة  منفصلة  ة  تفقديوسيؤدي تقديم قوائم    . والشروح وتوحيد طريقة تقديمها   هذه الوثائق   
ويمكـن إجـراء    .  مشكلة عدم االتساق   من ة كبير الحد بصورة الداعمة التي ينبغي إرفاقها باستمارة التبليغ إلى        

وباإلضافة إلـى   . تقديمها، والتي كثيراً ما يلزم      الخاصة بالسياسات تحسين مماثل فيما يخص الشروح الموجزة       
مـن بعـضها    األطـراف  تعلـم  األسئلة، وذلك لتحسين   اعمة بخصوص المزيد من   الد الوثائق   ذلك يمكن تقديم  

  النظـر فـي    وقد يرغب مؤتمر األطراف في    . البرامجفيما يتعلق ب  السيما  و،  البعض، وتعزيز إمكانية المقارنة   
  .بهذه الطريقةتنقيح االستبيان 

  
   المتصلة بجمع البياناتالمشكالت

  
 أنه مع تزايد قوة الدفع التي تكتسبها       هذا التحليل هو     تعين استخالصه من  ياالستنتاج الهام الثاني الذي       -٦١

 سـتزيد قيمـة      تقييم أدق للسياقات الوطنيـة     واقتضاء مكافحة التبغ إجراء   مكافحة التبغ على الصعيد العالمي      
 احتياجات   تلبي والسيما في بيئة تندر فيها البيانات ويمكن أن       ،  البيانات التي يتم جمعها بواسطة استمارة التبليغ      

المعلومـات  توفير   استمارة التبليغ ضرورة     أظهرتوقد  . مكافحة التبغ أصحاب المصلحة في مجال     العديد من   
وسيساعد . جمع البيانات األخرى  األخرى المعنية ب  مبادرات  العن مكافحة التبغ وفائدة تحسين التنسيق مع سائر         

 عبء جمع البيانـات وعلـى تحـسين         تقليللبيانات على   ااألخرى المعنية بجمع    مبادرات  ال التآزر مع    تعزيز
.  مفيدة عن صـيغة األسـئلة      وتوفير تلميحات  السياسات   لراسمينوعيتها، كما سيتيح تلبية االحتياجات الهامة       

ولما كان قدر كبير من هـذا   . من بعضها البعض األطرافتعلمويبدو أيضاً أن التبليغ بشكل منتظم سيسهم في         
 فإن باإلمكان تيسيره  . المعاهدة تنفيذ السياسات والوفاء بااللتزامات المنصوص عليها في         نامياتالتعلم يتعلق بدي  

 بها من المعلومات التي يقدمها بعض األطراف، والتي ستتاح على موقـع             يرفقمن خالل الردود المفصلة وما      
 مجال محدد من مجاالت مكافحة       وستتاح المعلومات التي تقدمها األطراف عن      . التابع لألمانة المؤقتة   اإلنترنت

   .التبغ لمن ينشدون نماذج محتملة لما يبذلونه من جهود في هذا المجال المحدد
  

  كل طرف المتصلة بقدرات المشكالت
  
 استخالصه من البيانات التي تم جمعها هو الدور الرئيسي لقـدرات            يتعيناالستنتاج الهام األخير الذي       -٦٢

 بصورة يلزم رصد تلك القدرات وتطورهان ثم   ، وم الواردة في المعاهدة  لتزامات   تنفيذ اال  كل طرف فيما يخص   
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اتفاقية  المدرجة في    بالسياساتكذلك فإن تبليغ المعلومات المتعلقة بمكافحة التبغ وتنفيذ التدابير الخاصة           و. أوثق
ه االتفاقية واستمارة   ، وهو ما تقر ب    كل طرف  اإلطارية يستلزم وجود قدرات متينة لدى        منظمة الصحة العالمية  

، فإن استمارة التبليغ لم تقدم شرحاً وافياً        دعم قدرات بعضها البعض   وبالرغم من موافقة األطراف على      . التبليغ
تحقق للوضع الراهن لهذه القدرات، األمر الذي أدى إلى صعوبات كبرى في تقييم ما إذا كانت الجهود الدولية                  

ستعطي المقاييس المحددة لقدرات كل طرف في الوقت الراهن إرشادات          ياق،  وفي هذا الس  . أهدافها بالفعل أم ال   
واضحة بخصوص الدعم الضروري، وستزيد تأثير المبادرات الدولية التي تنص عليها اتفاقية منظمة الـصحة               

  .العالمية اإلطارية
  

   المتصلة بعملية التبليغالمشكالت
  
 على مشورتها ومساعدتها في التغلب على الصعوبات  بعض األطراف باألمانة المؤقتة للحصولاتصل  -٦٣

األداة  األمانة المؤقتة باستعمال     التي طُرحت على  وتعلقت أهم األسئلة    .  خالل عملية التبليغ   واجههاالتقنية التي   
 أي  تحديـد  التقارير؛ وحجم المعلومـات المطلوبـة، وبـصفة خاصـة       وطريقة تقديم ؛  "وورد"المعدة ببرنامج   
؛ وكيف يمكن    أو الوثائق المعنية   وجيزيتطلب الرد على السؤال إرفاق ملخص       غي إدراجها عندما    المعلومات ينب 

؛ وما هـو أسـلوب تقـديم        الذي ينبغي أن يقوم بالتوقيع على التقرير وتقديمه        المعلومات اإلضافية؛ ومن     تقديم
 األداة المعدة ببرنامج   في" إنشاء فئة عمرية   "زر بعض األطراف صعوبات في استعمال       واجهتكما  . التعاريف

 الكفيلة بتحسين استعمال   اآلن األساليب    تتحرىولقد أحاطت األمانة المؤقتة علماً بهذه الصعوبات وهي         ". وورد"
  .األداة

  
تغيير من   األمانة المؤقتة    لم تتمكن وبما أن مؤتمر األطراف اعتمد استمارة التبليغ إبان دورته األولى،             -٦٤

 إضـافة خانـات     تكـون وربما  ". وورد "األداة المعدة ببرنامج  ستعملت كأساس لوضع    صيغة االستبيان التي ا   
قد ساعدت على الحد مـن       المعلومات المطلوبة،    لتقديم االستمارة   إلدخال البيانات في  ومساحات جديدة أو بديلة     

وذلك (لحواشي   أو ا  اإلشارات لدى األطراف، والسيما األطراف الراغبة في إضافة التعليقات أو           بعض االلتباس 
 هذه المسألة عنـد     في النظر في  وقد يرغب مؤتمر األطراف     ).  تعاريفها الخاصة  عندما طُلب منها وضع   مثالً  

  .تنقيحه لالستبيان
  
 األطراف من تجـارب     مأن تتعل " وورد"ويمكن أن تتيح األمثلة الجيدة الستعمال األداة المعدة ببرنامج            -٦٥

ستخدام ال، سيتاح الحصول على األمثلة الجيدة       إرادة التعلم من الغير   ي ظل   وف.  عملية التبليغ  بعضها البعض في  
  . التي تقدمها األطراف، وذلك بتوجيه طلب إلى األمانة المؤقتةو" وورد "األداة المعدة ببرنامج

  
   مؤتمر األطرافالقضايا التي سينظر فيها

  
التقدم الذي يتم تحقيقه على المستوى الدولي        لعملية رصد    بالتبليغ أمر البد منه    جميع األطراف    قيامإن    -٦٦

 اإلقليمـي   محرز على المـستويين    التقدم ال  وال يمكن لتحليل  .  اإلطارية اتفاقية منظمة الصحة العالمية   في تنفيذ   
وبناًء على ذلك فقد يرغب     .  التقارير الوطنية التي تتلقاها األمانة وتتمكن من تحليلها         إلى إالوالعالمي أن يستند    

وقـد يرغـب    .  جميع األطراف بشدة على تقديم تقاريرها في المواعيد المحددة         يشجعاألطراف في أن    مؤتمر  
 قبل الموعـد    ،١ أسئلة الفئة بصفة خاصة في تشجيع األطراف التي لم تقدم بعد تقاريرها األولية عن             المؤتمر  
  . بأسرع ما يمكنعلى القيام بذلك المتفق عليه، النهائي 

  
 ومع مراعاة نتائج التحليل كما ترد في هذه الوثيقة، قد يرغب مؤتمر األطراف فـي                إلى جانب ذلك،  و  -٦٧

  . التاليةالنظر في القضايا
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  تنقيح االستبيان
  
النمـوذج الخـاص     النظر في     إعادة  قد يرغب مؤتمر األطراف في     FCTC/COP1(14)عمالً بالقرار     -٦٨

لـدى  و.  لتقديم التقـارير   مرحلة األولى البرة المكتسبة خالل     وذلك بناًء على الخ    بتقديم التقارير المعتمد مؤقتاً،   
  :في الحسبان المسائل التالية في وضعقد يرغب مؤتمر األطراف إعادة النظر في النموذج 

  
  ؛جعل التصميم والتخطيط أسهل استخداماً  )أ(
  
  تحديد األسئلة وترقيمها بوضوح؛  )ب(
  
  ة؛ الرد على األسئلالقوالب التي تسهلتنقيح   )ج(
  
  التي ينبغي تقديمها   تحدد البيانات  أوضح بشأن ملء االستبيان وشروح أوضح        إعطاء تعليمات   )د(

  ؛بالضبط
  
  توضيح األسئلة وتجنب التداخل فيما بينها؛  )ه(
  
وذلـك مـثالً    (إعادة صياغة األسئلة بأسلوب يتيح إجراء مقارنة مجدية بين الردود المحتملة              )و(

  .وصفية عوضاً عن طرح أسئلة تستلزم ردوداً "ال/ نعم"يغة بص عليها يجاببطرح أسئلة 
  

  توحيد طريقة جمع البيانات
  
كر آنفاً، فإن بعض البيانات التي قدمتها األطراف بواسطة االستبيان الحالي بيانات غيـر قابلـة                كما ذُ   -٦٩

ويحد ذلك   .في االستبيان  ألهم المصطلحات    محددة ولعدم استخدام تعاريف     بنسق موحد، للمقارنة ألنها ال تتقيد     
 موحـدة لذا فقد يرغب مؤتمر األطراف في النظر فـي وضـع تعـاريف              .  فائدة تلك البيانات   بشكل كبير من  

ويمكـن أيـضاً    .  لتعاريفه الخاصة  للمصطلحات الهامة، وذلك عوضاً عن إتاحة استخدام كل طرف على حدة          
  .غ عن المسائل المتصلة بمكافحة التبغ القائمة للتبليمع النُظم التبليغ مواءمة نموذجالنظر في 

  
  المعنيةإنشاء فريق عامل لتنفيذ المهام 

  
في في النظر   التقارير الوطنية،   تقديم   فعالية مناقشاته المتصلة ب    قد يرغب مؤتمر األطراف، بغية زيادة       -٧٠

ر يتعلـق بتنقـيح     قـرا :  ما يلي  إنشاء فريق عامل يمتد عمله طوال دورة المؤتمر الثانية ويكلف بمهمة إعداد           
 مـن القـرار     ١ فـي المرفـق      هـو وارد   بصفة مؤقتة لتقديم التقارير الوطنيـة، كمـا          النموذج الذي اعتُمد  
FCTC/COP1(14) ًنموذجين لتقديم التقارير  البيانات؛ وإعداد لتقييس هذا التحليل؛ وخيارات لحصيلة، وذلك وفقا
  .٣ و٢ فيما يخص الفئتين

  
 تنطـوي علـى مـشكالت     وات التبليغ وتحليل التقارير الوطنية هي مهمـة         مهمة تحديث وتنقيح أد   و  -٧١

ويكثر، في إطـار المعاهـدات   .  اجتماعات مؤتمر األطرافأثناء انعقاد تنفيذها ويصعبوتستغرق وقتاً طويالً   
اهـدات،   مؤتمر األطراف التابع لتلـك المع      قبل من   نظاماً لتقديم التقارير الوطنية وتقييمها    القائمة التي تتضمن    

لتحضير لمناقشات مؤتمر األطـراف     لدى ا تكليف هيئة فرعية بأداء هذه المهمة بتوجيه من مؤتمر األطراف،           
مؤتمر األطراف في اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية        األطول قد يرغب     وعلى المدى    ١.للقضايا المعنية 

  .بأداء هذه المهمةبشأن مكافحة التبغ في النظر في إنشاء هيئة فرعية وتكليفها 
                                                           

 اتفاقيـة منظمـة    من٢١للمادة  تقديم التقارير وتبادل المعلومات وفقاً (A/FCTC/COP/1/INF.DOC./2انظر الوثيقة    ١
 ).اإلطارية بشأن مكافحة التبغ الصحة العالمية
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  ١المرفق 
  

  هذا التقريرفي  بالتحليل المعروضاألطراف المشمولة 
  

  )٢٠٠٧فبراير  / شباط٢٧تقارير األطراف التي وردت قبل (

  األطراف
  أرمينيا  -١
  سترالياأ  -٢
  بنغالديش   -٣
  بوتان  -٤
  كندا  -٥
  جزر كوك  -٦
  غانا  -٧
  الهند  -٨
  اليابان  -٩
  األردن  -١٠
  مدغشقر  -١١
  ملديف  -١٢
  موريشيوس  -١٣
  المكسيك  -١٤
  منغوليا  -١٥
  ميانمار  -١٦
  نيبال  -١٧
  نيوزيلندا  -١٨
  النرويج  -١٩
  باالو  -٢٠
  قطر  -٢١
  سلوفاكيا  -٢٢
  سري النكا  -٢٣
  الجمهورية العربية السورية  -٢٤
  تايلند  -٢٥
  لشتي -تيمور   -٢٦
  يرلندا الشماليةأمى والمملكة المتحدة لبريطانيا العظ  -٢٧
  أوروغواي  -٢٨
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  ٢ المرفق
  

   هذا التقريرغير المشمولة بالتحليل المعروض فياألطراف 
  

  ٢٠٠٧ فبراير / شباط٢٧تقديم تقاريرها قبل كان عليها األطراف التي (
  )ولم تتقيد بهذا الموعد

  
  األطراف

  بروني دار السالم  -١
  فيجي  -٢
  فرنسا  -٣
  هنغاريا  -٤
  لنداأيس  -٥
  كينيا  -٦
  مالطة  -٧
  ناورو  -٨
  باكستان  -٩
  بنما  -١٠
  سان مارينو  -١١
  ليسيش  -١٢
  سنغافورة  -١٣
  جزر سليمان  -١٤
  ترينيداد وتوباغو  -١٥

  
  
  

=     =     =  


