
 

مؤتمر األطراف في اتفاقية منظمـة 
الصـــحة العالميـــة اإلطاريـــة بشـــأن 

   مكافحة التبغ

  

   سةداالسالدورة 
 ٢٠١٤ أكتوبر/ تشرين األول ١٨  ٢٠١٤ برأكتو / األولتشرين  ١٨- ١٣موسكو، االتحاد الروسي، 

  
  
  
  

  قــرار
  
  

FCTC/COP6(8)  منتجات التبغ عديم الدخان  
  

  مؤتمر األطراف،
  

، وٕاذ يحــــــيط علمــــــًا بــــــالتقرير الــــــوارد فــــــي FCTC/COP/5/12و FCTC/COP/4/12 نإذ يــــــذكر بــــــالوثيقتي
  ؛FCTC/COP/6/9 الوثيقة

  
الصـــحة أصــبح مســـألة تثيـــر قلقــًا عالميـــًا فــي مجـــال  وٕاذ يســلم بـــأن اســتهالك منتجـــات التبـــغ عــديم الـــدخان

  شكل معين من منتجات التبغ عديم الدخان؛ طرفًا عن استخدام ٨٠العمومية حيث أبلغ أكثر من 
  

منتجـات مـن متعـاطي  ٪٩٠لنحـو  جنوب شرق آسيا التابع للمنظمة يعتبر موطنـاً  إقليم وٕاذ يسلم كذلك بأن
  ؛مليون متعاطي ٣٠٠في العالم والبالغ عددهم  التبغ عديم الدخان

 
  األطراف؛ معظم في زيادة قد شهد التبغ عديم الدخان انتشار معدل بأن علماً  يحيط وٕاذ
  

لعـــدد مـــن  مـــن عوامـــل الخطـــر األساســـية المســـببةكـــذلك بـــأن التبـــغ عـــديم الـــدخان يعتبـــر  وٕاذ يحـــيط علمـــاً 
الناجمـة  الوفيـات يزيـد وأنه السلبية، والحصائل اإلنجابية القلب وأمراض الفم سرطاناألمراض غير السارية والسيما 

   ؛عن جميع األسباب
  
أو  التبــغ عــديم الــدخاناســتهالك  لحظــر مجيــةبر  وتــدابير سياســات اعتمــدت التــي األطــراف علــى يثنــي وٕاذ

  ض قيود على استهالكه أو الحد منه؛فر 
  
 بغيـة تنظـيمقدرات كافية لتنظيم المنتجـات أو إنفـاذ القـوانين بشـأنها أو اختبارهـا  وجود بعدم علماً  يحيط وٕاذ

  منتجات التبغ عديم الدخان أو اختبار مكوناتها؛
  

وٕاذ يتفــق علــى أن مكافحــة التبــغ عــديم الــدخان لــم تعــد قضــية إقليميــة، وأنهــا تســتحق اتخــاذ إجــراءات علــى 
  الصعيد العالمي بهدف تعزيز السياسات والبرامج وتنفيذها؛
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 ،التبــغ عــديم الــدخانإللغــاء تطبيــع تعــاطي  مناســبة اتصــاالت اســتراتيجية إلــى وضــع بالحاجــةعتــرف يوٕاذ 
 تـدريب إلـى الحاجـة عـن فضـالً  ،التبـغ عـديم الـدخان بأضـرار تعـاطي والجمهـور السياسـات صـانعي وتثقيـف وتوعية
 ؛التبغ عديم الدخان تعاطي عن اإلقالع كيفية دعم على الصحيين المهنيين

  
التبــغ للمعــارف المتعلقــة بمنتجــات  مركــز إلنشــاء العالميــة الجهــود ودعمهــا األطــراف بــالتزام علمــاً  يحـيط وٕاذ

  ،عديم الدخان والتي تعتمد على قاعدة المعارف القائمة حاليًا والقدرات البحثية المتعلقة بالتبغ عديم الدخان
  

  على الحاجة إلى ما يلي: يتفق  

 مسـوح فـي إطـار إجـراء الصـلة ذات والمؤشـرات منتجـات التبـغ عـديم الـدخان بل ترصـدُسـ تحسـين  (أ)
  صحية دورية؛

مــــن االتفاقيــــة اإلطاريــــة  ٦، وفقــــًا للمــــادة اتخاذهــــا الواجــــب الســــعرية والضــــريبية الفعالــــة التــــدابير  (ب)
وفقـــًا للقـــوانين  الســـجائر مثـــلاألخـــرى التبـــغ منتجـــات تمشـــيًا مـــع والمبـــادئ التوجيهيـــة الخاصـــة بتنفيـــذها و 

  ؛الوطنية

اتفاقيـة  ألحكـام التي تواجه التنفيذ الفعال والتحديات بالفرص والتنفيذية الخاصة التشغيلية البحوث  (ج)
مـــن التبـــغ عـــديم  محـــددة لمنتجـــات االقتصـــادية والدراســـات الخاصـــة بالصـــحة والتكلفـــة المنظمـــة اإلطاريـــة،

 الدخان؛

  التنظيم الصارم لمنتجات التبغ عديم الدخان الجديدة والموجودة؛  (د)

 تلـك علـى ومـن حصـولهم ّصـرللقُ  منتجـات التبـغ عـديم الـدخان مبيعـات مـن للحـد قويـة بذل جهـود  (هـ)
  الصلة؛ ذاتللتدابير التشريعية واإلدارية  الصارم التطبيق من خالل المنتجات

دعم محّدد في مجال إقالع األشخاص الذين يتعاطون التبـغ عـديم الـدخان عـن النظر في تجهيز   (و)
وفقـــــًا للمبـــــادئ التوجيهيـــــة الخاصـــــة  اســـــتهالكهاســـــتهالكه، وتقيـــــيم مـــــدى فعاليـــــة تـــــدخالت اإلقـــــالع عـــــن 

  ؛١٤ بالمادة

بـالتبغ عـديم الـدخان تخـص األقـاليم  اسـتراتيجيات معنيـة علـى إعـداد المنظمـة أقاليم جميع تشجيع  (ز)
  أو األقاليم الفرعية تحديدًا؛ و/

ولقيـاس  للمعلومـات، مسـتودع بمثابة يكون عالمي معني بالتبغ عديم الدخان معارف مركز إنشاء  (ح)
 أفضــل ذلــك فــي بمــا البحثيــة، وتحديــد االحتياجــات منتجــات معينــة مــن التبــع عــديم الــدخان تحديــدًا، عــبء

  ؛التي تواجه تنفيذ القرارات المتعلقة بالتبغ عديم الدخان والتحديات الممارسات،

  األطراف إلى القيام بما يلي: يدعو  -١
  

خاصــة بمنتجــات محــددة مــن أجــل حمايــة النظــر، حســب االقتضــاء، فــي وضــع سياســات ولــوائح   (أ)
صــحة مواطنيهــا، وٕاقــرار أحكــام اتفاقيــة المنظمــة اإلطاريــة، وخصوصــًا فيمــا يتعلــق بالتوســيم أو التغليــف أو 
المحتويات أو ترتيبات البيع أو اإلعالن أو التدابير الضريبية أو غيرهـا مـن الضـوابط الصـارمة، مـن قبيـل 

يتسـق مـع  األحكـام  محددة من منتجـات التبـغ عـديم الـدخان بمـافرض حظر استيراد وصنع وبيع منتجات 
  القانونية المعمول بها وأولويات الصحة العمومية؛
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خـــدمات هـــذه المنتجـــات وتقـــديم تعـــاطي مخـــاطر تعزيـــز العمـــل بشـــأن تثقيـــف الجمهـــور وتوعيتـــه ب  (ب)
 تعاطيها؛ إلقالع عنفي مجال االعالج 

  
 :ما يلياالتفاقية  أمانة يطلب من أن يقرر  -٢
 

 المتعلقــــة بمنتجــــات التبــــغ عــــديم الــــدخان إلــــى القضــــايا ، حســــب االقتضــــاء،إشــــارة محــــددة إدراج  (أ)
 ١٠و ٩ المعنــي بالمــادتين العامــل الفريــق فــي وخاصــة العامــل، للفريــق الجاريــة المناقشــات ومناقشــتها فــي

  اتفاقية المنظمة اإلطارية؛ من
 
وعنــــد  للقضــــايا المرتبطـــة بـــالتبغ عــــديم الـــدخان، ، حســـب االقتضـــاء،إدراج عمليـــة بحـــث مســــتقل  )ب(

  المستقبل؛ القائمة حاليًا في التوجيهية المبادئ من أي استعراض
  
 مــع مركــز معــارف عــالمي معنــي بــالتبغ عــديم الــدخان، وذلــك بالتشــاور إنشــاء جــدوى استكشــاف  )ج(

 المنظمة. أمانة
  
  

  )٢٠١٤تشرين األول/ أكتوبر  ١٨، الخامسة(الجلسة العامة 
  
  

=     =     =  


