
 

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(12)   من اتفاقيـة  ١٠و ٩المادتين مواصلة إعداد المبادئ التوجيهية الجزئية لتنفيذ
  المنظمة اإلطارية

  
  مؤتمر األطراف،

  
 ٩والمــادة  (التــدابير غيــر الســعرية الراميــة إلــى الحــد مــن الطلــب علــى التبــغ)، ٧إذ يضــع فــي اعتبــاره المــادة 
  من اتفاقية المنظمة اإلطارية؛ (تنظيم الكشف عن منتجات التبغ)، ١٠والمادة  (تنظيم محتويات منتجات التبغ)،

  
، ٩القاضــي بإنشــاء فريــق عامــل إلعــداد مبــادئ توجيهيــة لتنفيــذ المــادة  FCTC/COP1(15)وٕاذ يــذكِّر بقــراره 

القاضــي بتوســيع نطــاق عمــل الفريــق العامــل  FCTC/COP2(14)مــن اتفاقيــة المنظمــة اإلطاريــة، وقــراره  ١٠والمــادة 
التصــميم، بالقــدر الــذي تــؤثر بــه فــي بلــوغ أغــراض اتفاقيــة المنظمــة  لكــي يشــمل خصــائص المنتجــات، مثــل ســمات

  اإلطارية؛
  

 ١٠والمـادة  ٩القاضـي باعتمـاد المبـادئ التوجيهيـة الجزئيـة لتنفيـذ المـادة  FCTC/COP4(10)وٕاذ يذكِّر بقراره 
جزئيــة اإلضــافية، المبــادئ التوجيهيــة الالقاضــي باعتمــاد  FCTC/COP5(6)مــن اتفاقيــة المنظمــة اإلطاريــة، وبقــراره 

  وبتكليف الفريق العامل بمواصلة العمل على إعداد المبادئ التوجيهية؛
  

(الوثيقـة وٕاذ يحيط علمًا بالتقرير المرحلي المقدم من الفريق العامل إلى مـؤتمر األطـراف فـي دورتـه السادسـة 
FCTC/COP/6/13 ومالحقها التي تتضمن اقتراحات مقدمة للنظر فيها فيما يخص األعمال التي ُيحتمل إنجازهـا ،(

الكشـف  - ت) واالنبعاثـا١عنهـا (الملحـق  الكشف –المكونات مستقبًال بشأن المبادئ التوجيهية الجزئية، والمعنونة 
  )؛٣(الملحق  المكونات –استخدام المصطلحات ) و ٢عنها (الملحق 

  
مختبـــرات التبـــغ التابعـــة م بمـــا قامـــت بـــه المختبـــرات مـــن عمـــل هـــام أســـهمت بـــه، مـــن خـــالل شـــبكة وٕاذ يســـلّ 

  اعتماد أساليب التحليل الكيميائي،، في للمنظمة
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بتقرير إدارة الوقاية من األمراض غير السارية في المنظمة المقدم إلـى مـؤتمر األطـراف عـن العمـل  يرحب  -١
 FCTC/COP/6/14 الوثيقتــــــان( مــــــن اتفاقيــــــة المنظمــــــة اإلطاريــــــة ١٠و ٩الجــــــاري إنجــــــازه فيمــــــا يخــــــص المــــــادتين 

  )؛FCTC/COP/6/14 Add.1و
  
  أمانة االتفاقية ما يلي: من يطلب  -٢

االطــــالع عــــن طريــــق الموقــــع اإللكترونــــي الخــــاص باتفاقيــــة المنظمــــة اإلطاريــــة، علــــى أن تتــــيح   (أ)
 إجراءات التشغيل القياسية والوثائق ذات الصلة التي نشرتها المنظمة؛

 أن تدعو المنظمة إلى القيام بما يلي:  (ب)

ياس أن تنتهي خالل عام واحد من اعتماد أساليب التحليل الكيميائي المتبعة الختبار وق  )١(
محتويات السجائر وانبعاثاتها طبقًا للتقرير المرحلي المقدم من المنظمة إلى مـؤتمر األطـراف فـي 

  )؛FCTC/COP/5/INF.DOC./1دورته الخامسة (الوثيقة 

أن تجــري فــي غضــون عــامين تقييمــًا لمــا إذا كانــت إجــراءات التشــغيل القياســية المتعلقــة   )٢(
  والبنــــزو ) الخاصــــة بــــالتبغ تحديــــداً N-nitrosamines (TSNAs)ن ( –بــــالنيكوتين والنيتروزامينــــات 

]a) بيرين [B]a[P الموجود في محتويات وانبعاثات السجائر تنطبق على منتجات التبغ األخـرى (
غيـــر الســـجائر أو تكّيـــف الســـتعمالها معهـــا، حســـب االقتضـــاء، مثـــل التبـــغ عـــديم الـــدخان ودخـــان 

 النرجيلة؛

ى البينات العلمية عن خصائص هامة ومحددة للسجائر، بما فيها أن تعّد تقريرًا يستند إل  )٣(
تصاميم السجائر الرفيعة/ الرفيعة للغاية، ودرجة تهوية المرشح، وسمات تصميم المرشح المبتكرة 
بمــا فــي ذلــك آليــات إضــفاء النكهــة مثــل الكبســوالت، إلــى المــدى الــذي تــؤثر بــه هــذه الخصــائص 

يــة المنظمــة اإلطاريــة، وذلــك لينظــر فيــه الفريــق العامــل فــي علــى أغــراض الصــحة العموميــة التفاق
 اجتماعه األول الذي ُيعقد عقب انتهاء الجلسة السادسة لمؤتمر األطراف؛

  أن تواصل رصد ومتابعة تطور منتجات التبغ الجديدة عن كثب؛  )٤(

ات التبـغ أن تعد تقريرًا عن المحتويات واالنبعاثات السـامة لمنتجـات تبـغ النرجيلـة ومنتجـ  )٥(
 عديم الدخان؛

 أن تقدم تقريرًا إلى مؤتمر األطراف من خالل أمانة االتفاقية؛  )٦(
 
  تكليف الفريق العامل بما يلي: ريقرّ   -٣

مواصـــلة عملـــه فـــي مجـــال إعـــداد المبـــادئ التوجيهيـــة بطريقـــة تدريجيـــة، وتقـــديم مســـّودة للمبـــادئ   (أ)
التوجيهية الجزئية أو تقرير مرحلي بشأن الكشف عن محتويات وانبعاثات منتجات التبغ واختبارها وقياسها 

 في الدورة المقبلة، مع أخذ ما يلي بعين االعتبار:إلى مؤتمر األطراف 

لتحليــــل الكيميــــائي التــــي اعتمــــدتها المنظمــــة بشــــأن اختبــــار وقيــــاس محتويــــات أســــاليب ا  )١(
  السجائر وانبعاثاتها؛
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مشروع النص الـذي أعـده الميسـرون الرئيسـيون والـذى تلتـه مناقشـات الفريـق العامـل فـي   )٢(
  ١اجتماعه الثامن؛

  
 التعـاريف مراعـاة مـعتحري إمكانية تعريف "المكونات" بطريقـة هادفـة ومقبولـة لمـؤتمر األطـراف،   (ب)

 وضــع تعــاريف بشــأن العمــل ومواصــلة ٢الثــامن اجتماعــه فــي العامــل الفريــق ناقشــها والتــي الممكنــة البديلــة
  المنتجات؛ تنظيم مجال في أخرى

  
منتجــات تبــغ النرجيلــة االعتمــاد والســّمية، بمــا يشــمل  عــن المســؤولية مثــل مجــاالت رصــد مواصــلة  )ج(

المســـتمدة مـــن المنظمـــة فيمـــا يتعلـــق بهـــذه  المعلومـــات والســـيما اســـتعراض ومنتجـــات التبـــغ عـــديم الـــدخان،
  المقبلة؛ مؤتمر األطراف في الدورة إلى تقرير وتقديم الصلة، ذات القضايا ودراسة المجاالت،

  
 تصـاميم السـجائر الرفيعـة/ الرفيعـة للغايـة،خصائص هامة ومحددة للسجائر، بما فيهـا  في النظر  )د(

، ، وسمات تصميم المرشح المبتكرة بما في ذلك آليات إضفاء النكهة مثل الكبسـوالتودرجة تهوية المرشح
إلى المدى الذي تؤثر به هذه الخصائص على أغراض اتفاقيـة المنظمـة اإلطاريـة، وتقـديم مسـّودة للمبـادئ 

اتهـا إلـى وانبعاثمنتجـات التبـغ مرحلي بشأن اختبار وقياس محتويات  رالتوجيهية اإلضافية الجزئية أو تقري
  في الدورة المقبلة؛ مؤتمر األطراف 

 
 شــركاء أو/ و الدوليــة الماليــة والمؤسســات اإلقليميــة، ودون واإلقليميــة الدوليــة والمنظمــات األطــراف يــدعو  -٤

 فـي األطـراف دعـم شـأنها مـن وتنسـيق إجرائهـا والتـي البحوث إلى تخصيص الموارد الالزمة إلجراء اآلخرين التنمية
  اتفاقية المنظمة اإلطارية؛ من ١٠و ٩ المادتين تنفيذ

  
بوسائل منها معالجتها  المختبرات، وقدرات األساسية المتعلقة بالبنية القضايا معالجة على األطراف يشجع  -٥

التبـــغ  منتجـــات محتويـــات عـــن الكشـــف فـــي المســـتخدمة واألدوات الممارســـات أفضـــل وتبـــادل إقليمـــي، أســـاس علـــى
  وانبعاثاتها؛
  

  ما يلي:  FCTC/COP4(10)، وفقًا للقرار أيضاً  يقرر  -٦
  

أن يطلب من أمانة االتفاقية تقديم المساعدة واتخاذ مـا يلـزم مـن ترتيبـات، بمـا فـي ذلـك الترتيبـات   (أ)
الخاصـــة بالميزانيـــة، للفريـــق العامـــل لكـــي يواصـــل عملـــه، وأن تضـــمن، بالتشـــاور مـــع هيئـــة مكتـــب مـــؤتمر 

مــن اإلدالء  اوتمكينهــاألطــراف، إتاحــة مســّودة الــنص لألطــراف (مــن خــالل موقــع إلكترونــي مــؤمَّن مــثًال) 
  بتعليقاتها عليه قبل تعميم مسّودة المبادئ التوجيهية على مؤتمر األطراف؛

  
  
  
  
  
  

                                                           
  .FCTC/COP/6/13من الوثيقة  ٢و ١انظر الملحقين    ١
  .FCTC/COP/6/13من الوثيقة  ٣انظر الملحق    ٢
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  أن يعتمد اإلطار الزمني المحدد أدناه:  (ب)
  

إتاحـــة األمانـــة لمســـودة التقريـــر، إن وجـــدت، 
 كي تبدي األطراف تعليقاتها عليها

قبــــل ســــتة شــــهور علــــى األقــــل مــــن يــــوم افتتــــاح 
 لمؤتمر األطرافالدورة السابعة 

العامــــل  الفريـــق مـــن الختـــاميتقـــديم التقريـــر 
 إلى األمانة

قبـــل ثالثـــة شـــهور علـــى األقـــل مـــن يـــوم افتتـــاح 
 الدورة السابعة لمؤتمر األطراف

يومًا علـى األقـل مـن يـوم افتتـاح الـدورة  ٦٠قبل   تعميم التقرير على مؤتمر األطراف
مـــن  ٨الســـابعة لمـــؤتمر األطـــراف، طبقـــًا للمـــادة 

  النظام الداخلي لمؤتمر األطراف
  

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

=     =     =  


