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  حصيلة الدورة األولى لمؤتمر األطراف  

  في اتفاقية منظمة الصحة العالمية
  اإلطارية بشأن مكافحة التبغ

  
  

  لمؤتمر األطراف في اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بـشأن مكافحـة              انعقدت الدورة األولى    -١
، ومـع  )شيلي(برئاسة السفير خوان مارتابيت  ٢٠٠٦فبراير  / شباط١٧ إلى ٦التبغ في جنيف في الفترة من 

د  بلـغ عـد    ٢٠٠٦مـارس    / آذار ١٣؛ وفي   اً دولة طرف  ١١٣نهاية تلك الدورة دخلت االتفاقية حيز التنفيذ في         
  .  دولة١٢٤األطراف في االتفاقية 

  
 كما تم تحديد مواعيـد      ١. اعتماد النظام الداخلي والنظام المالي لمؤتمر األطراف       ، بتوافق اآلراء  ،وتم  -٢

 من االتفاقية اإلطاريـة، مـع مـنح         ١٣ إلى   ٨وخطط العمل الخاصة بوضع المبادئ التوجيهية لتنفيذ المواد         
   ٢.)تنظيم محتويات منتجات التبغ (٩والمادة ) التعرض لدخان التبغالحماية من  (٨األولوية للمادة 

  
وبدأ المؤتمر في وضع البروتوكول الخاص باإلعالن عن التبغ والترويج له ورعايته عبـر الحـدود                  -٣

 علـى   ١٥ و ٨-١٣والبروتوكول الخاص باالتجار غير المشروع بمنتجات التبغ، وذلـك بموجـب المـادتين              
  . نموذجين لهذين البروتوكولينمسودةأفرقة الخبراء لالجتماع من أجل وضع  وستدعى ٣.يالتوال

  
 ،، وسيجري ٢٠٠٧وستنعقد الدورة الثانية لمؤتمر األطراف في غضون األشهر الستة األولى من عام               -٤

ـ      استمارة مسودة وتم اعتماد    ٤. تحديد موعد انعقاد الدورة ومكانها     اً،الحق صورة  تقديم التقارير السـتخدامها ب
  ٥.مؤقتة من قبل األطراف وفاء بالتزاماتها إزاء الدورة الثانية لمؤتمر األطراف

  
وقرر مؤتمر األطراف إنشاء أمانة دائمة داخل المنظمة، تعرف بأمانة االتفاقية، ويقـع مقرهـا فـي                   -٥

، نشطة المعاهـدة  وأوتكون األمانة مسؤولة وتحاسب أمام مؤتمر األطراف فيما يتعلق باألنشطة التقنية            . جنيف
. وأمام المدير العام للمنظمة فيما يتعلق بشؤون اإلدارة وتنظيم الموظفين، وباألنشطة التقنيـة عنـد االقتـضاء                

وأوصى مؤتمر األطراف جمعية الصحة بمواصلة دعم مبادرة التحرر من التبغ وتعزيزها، عند اللزوم، خالل               
   ٦.االتفاقيةأحكام اقية على تنفيذ ، وذلك بغية مساعدة أمانة االتف٢٠٠٩-٢٠٠٨الفترة 

                                                      
وترد قرارات الدورة األولى لمؤتمر األطـراف فـي   .  على التواليFCTC/COP1(9) وFCTC/COP1(8)القراران    ١

 .A/FCTC/COP/1/DIV/8الوثيقة 
 .FCTC/COP1(15)القرار     ٢
 .FCTC/COP1(16)القرار     ٣
 .FCTC/COP1(18)القرار     ٤
 .FCTC/COP1(14)القرار     ٥
 .FCTC/COP1(12)القرار     ٦
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 ويجـري   ٢٠٠٧.١-٢٠٠٦واعتمد المؤتمر بتوافق اآلراء ميزانية أمانة االتفاقية وخطة عملها للفترة             -٦
 من جدول المساهمات الطوعيـة      الً كام الً دوالر أمريكي تموي   ٨ ٠١٠ ٠٠٠تمويل الميزانية التي يبلغ مقدارها      

 للمعدل المقبول لألنصبة المقررة؛     اًويجري بشكل خاص تحديد المساهمات وفق     . في االتفاقية المقدرة لألطراف   
 ألن االتفاقية اإلطارية ال تنص على أي التزام بشأن مساهمة األطـراف المتعاقـدة، فـإن جميـع                   اًولكن نظر 

 تشمل جميع الرسوم    وبما أن الميزانية المعتمدة من قبل المؤتمر      . المساهمات يجب أن تكون مساهمات طوعية     
اإلدارية، فإن أي مبلغ من األموال الالزمة لدعم أمانة االتفاقية لن يصرف من ميزانية المنظمة، وبالتالي فلـن                  

  .تترتب على القرار أية تكاليف
  

  اإلجراء المطلوب من جمعية الصحة
  
  :جمعية الصحة العالمية مدعوة للنظر في مشروع القرار التالي  -٧
  

  العالمية التاسعة والخمسون،جمعية الصحة 
  

حصيلة الدورة األولى لمؤتمر األطراف في اتفاقية منظمـة         ب الخاصوقد نظرت في التقرير     
  ٢الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ؛

  
 يدعوان إلى وضـع االتفاقيـة       اللذين،  ١٨-٥٢ج ص ع   و ١٧-٤٩ج ص ع  لقرارين  با تذكّروإذ  

 الذي يعتمد اتفاقية منظمة     ١-٥٦ج ص ع   من دستور المنظمة، والقرار      ١٩اإلطارية وفقا ألحكام المادة     
  الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ؛

  
 لوفاء األطراف المتعاقدة بالتزاماتها بموجب االتفاقية، وتـشير إلـى           وإذ تقر بالحاجة الماسة   

  الدور األساسي الذي تقوم به األمانة الدائمة لالتفاقية في ذلك؛
  

   منها؛٣ في المادة ا االتفاقية اإلطارية كما يرد شرحهيهاإلترمي الغاية التي تؤكد على إذ و
  

 بنجاح انعقاد الدورة األولى من مؤتمر األطراف في اتفاقية منظمة الـصحة العالميـة               ترحب  -١
   في جنيف؛٢٠٠٦فبراير  / شباط١٧-٦اإلطارية بشأن مكافحة التبغ، 

  
  ٣مر األطراف بإنشاء أمانة دائمة لالتفاقية؛قرار مؤتب حيط علماًت  -٢

  
 المدير العام أن ينشئ أمانة دائمة لالتفاقية داخل منظمة الـصحة العالميـة ويقـع                إلىتطلب    -٣

  ؛FCTC/COP1(10)مقرها في جنيف عمال بالقرار 
  

قبولها  الدول األعضاء، التي لم تقم حتى اآلن بالنظر في االتفاقية أو التصديق عليها أو                تدعو  -٤
  .، إلى القيام بذلك في أقرب فرصة ممكنةاًأو الموافقة عليها أو تأكيدها أو االنضمام إليها رسمي

 
=     =     =  

                                                      
 .FCTC/COP1(11)القرار     ١
 .٥٩/٤٠الوثيقة ج    ٢
 .FCTC/COP1(10)القرار     ٣


