
  

 منظمة الصحة العالمية اإلطارية    اتفاقية
  بشأن مكافحة التبغ

  مؤتمر األطراف 

ة الدولية المعنية بوضع    يهيئة التفاوض الحكوم   
 االتجـار غيـر المـشروع       بـشأن بروتوكول  

  بمنتجات التبغ
  الدورة األولى 
  ٢٠٠٨ فبراير/ شباط ١٦-١١جنيف،  

  FCTC/COP/INB-IT/1/3 Add.1  
    ٢٠٠٨ يناير/ الثاني كانون ١٨  ول األعمال المؤقت  من جد٤البند 

  
  
  

  التقدم المحرز منذ الدورة الثانية لمؤتمر األطراف
  

  مذكرة من أمانة االتفاقية
  
  
عملت منظمة الصحة العالمية، من خالل مبادرة التحرر من التبغ التي تستضيفها، على نحو متكامـل                  -١

راف في الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية منظمـة الـصحة العالميـة            مع أمانة االتفاقية، في تقديم الدعم لألط      
وقد شملت األنشطة ذات الصلة بهيئة التفاوض الحكومية الدولية واألفرقة العاملة           . اإلطارية بشأن مكافحة التبغ   

  .التي أنشأها مؤتمر األطراف ما يلي
  
لتغليف والوسم والبيئات الخالية من الـدخان       إنتاج مواد تدريبية الستخدامها في الحلقات العملية حول ا          -٢

وذلك بعد أن خضعت تلك المواد لالختبارات األولية في إطار حلقة عملية نظمت في إقلـيم شـرق المتوسـط        
  ).٢٠٠٧نوفمبر /  تشرين الثاني٢٠-١٨اإلسكندرية، مصر، (
  
معـة جـونز هـوبكنز      تشارك منظمة الصحة العالمية وكلية بلومبرغ للصحة العمومية التابعـة لجا            -٣
في تنظيم حلقة عملية دولية حول اقتصاديات التبغ والضرائب         ) بلتيمور، ماريلند، الواليات المتحدة األمريكية    (
وهناك حلقة عملية أخرى مـن المزمـع        . بدعم من الحكومة الصينية   ) ٢٠٠٧نوفمبر  / بيجين، تشرين الثاني  (

  . االستنتاجات والتوصيات في هذا الصددوستؤسس على. ٢٠٠٨تنظيمها في النصف األول من عام 
  
، إلى عقد مشاورة حضرها خبراء بارزون فـي         ١٨-٥٤ع ص جودعت المنظمة، وفقاً ألحكام القرار        -٤

 لمناقشة وضع توصيات في مجال السياسة العامـة حـول           ٢٠٠٧أكتوبر  / واشنطن العاصمة في تشرين األول    
  .في جهود مكافحة التبغالتصدي ألنشطة صناعة التبغ ذات األثر السلبي 

  
ويجري اآلن وضع اللمسات األخيرة على التقرير العالمي حول مكافحة التبغ قبل صدوره في مطلـع                  -٥

  .وقد تم تقييم المعطيات الواردة فيه الخاصة بالسياسة العامة وتصديقها من قبل الدول األعضاء. ٢٠٠٨عام 
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ت التبغ والتابعة لمنظمة الصحة العالمية، في اجتماعها        وناقشت مجموعة الدراسة المعنية بتنظيم منتجا       -٦
مسائل ) ٢٠٠٧يوليو  /  تموز ٢٧-٢٥المعقود في بالو آلتو في كاليفورنيا بالواليات المتحدة األمريكية،          (الرابع  

مثل إنتاج سجائر آمن ال تثير الحرائق والتوصل إلى منتجات يمكن أن تحد من التعرض للدخان، والمنتجـات                  
  . الدخان وذلك في سياق الحد من الضررالعديمة

  
 ٢٨-٢٦لنـدن،   (وقد قدم المشاركون في شبكة مختبرات التبغ التابعة للمنظمة، في اجتماعها الثالـث                -٧

أحدث المعلومات عن المبادرات العالمية للواصمات الحيوية والجهود المبذولـة          ) ٢٠٠٧نوفمبر  / تشرين الثاني 
تي بإمكانها استضافة المختبرات المرجعية، والتحقق المستقل من االختبـارات          من أجل زيادة طاقات البلدان ال     

  .التي تجريها الصناعة ووضع طرق للتعرف على السجائر المقلدة، كما قاموا بمناقشة كل هذه المسائل
  
، ٢٠٠٧ديسمبر  /  كانون األول  ٥وبدعم من تحالف االتفاقية اإلطارية من أجل مكافحة التبغ عقد، في              -٨

وقد مثل المندوبون الذين حضروا المؤتمر نيابة عن الـدول          . مؤتمر حول التبغ غير المشروع في مونتيفيديو      
األعضاء في إقليم األمريكتين مختلف القطاعات ومنها المالية والدخل، والجمارك والضرائب وإنفاذ القـوانين              

ية منها وتلك التي تنتمي إلى مؤسـسات        كما شاركت في المؤتمر المنظمات المعنية الحكوم      . والصحة العمومية 
  .المجتمع المدني

  
ومن المنتظر أن تتولى فرقة العمل المخصصة المشتركة بين الوكاالت والمعنية بمكافحة التبغ والتابعة        -٩

مناقشة ما وصلت إليه المسألة المطروحة      ) ٢٠٠٨فبراير  / نيويورك، شباط  (السابعة لألمم المتحدة، في دورتها   
 بفرض حظر على التدخين في مباني األمم المتحدة، وزراعة التبغ وأسباب الرزق البديلـة لزراعـة                 المتعلقة

وصناعة التبغ، واالتجار غير المشروع، والدعم التقني المنتظر من أعضاء فرقة العمل في ما يخـص تنفيـذ                  
ة المزمع إدراجها في تقرير     اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية، ونوع الجنس والتبغ، والمواضيع الرئيسي         

  .٢٠٠٨يوليو / األمين العام الخامس إلى المجلس االقتصادي واالجتماعي الذي سيقدم في تموز
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