
 
  منظمـة الصحـة العالميـة

  A/FCTC/COP/1/INF.DOC./3  مؤتمر األطراف في اتفاقية
  ٢٠٠٦يناير /  كانون الثاني٥  منظمة الصحة العالمية اإلطارية         

    بشأن مكافحة التبغ   
  الدورة األولى

   من جدول األعمال المؤقت٣-٥ و٢-٥البندان 
  
  
  
  

  مسائل أخرى حددت في االتفاقية لينظر
  ر األطراففيها مؤتم

  
  

   ووضع البروتوكوالت٩ و٧وضع دالئل لتنفيذ أحكام المادتين 
  
  

  من األمانةمذكرة 
  
  

  ةـمقدم
  
ينظر فيها مـؤتمر األطـراف،      سحدد اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية عدداً من القضايا التي           تُ  -١

يا في مشروع جدول األعمال المؤقـت       وترد تلك القضا  . دون تحديد الفترة الزمنية التي ينبغي تخصيصها لذلك       
  :كما يلي

  
 ؛)٣-٢١ و٢-٢١المادة ( التبليغ : من جدول األعمال١-٥البند   

وضع دالئل بشأن التدابير غير السعرية الرامية إلى الحـد مـن             : من جدول األعمال   ٢-٥البند    
ثات الصادرة عنها،   ، واختبار وقياس محتويات منتجات التبغ واالنبعا      )٧ المادة(الطلب على التبغ    

 ؛ )٩المادة (وتنظيم هذه المحتويات واالنبعاثات 

 وضع بروتوكول يحدد التدابير المالئمة التي تتطلب تعاوناً دوليـاً           : من جدول األعمال   ٣-٥البند    
المـادة   (من أجل فرض حظر شامل على اإلعالن عن التبغ والترويج له ورعايته عبر الحـدود              

٨-١٣(. 
  
ن أ الفريق العامل الحكومي الدولي المعني باتفاقية منظمة الصحة العالميـة اإلطاريـة بـش          ليتناوولم    -٢

ألنّها لم تُدرج بوضوح كجزء من عملية التحضير لمؤتمر األطراف األول ولم تُدرج             تلك القضايا   مكافحة التبغ   
، في  حتى يحدد ن تلك البنود    غير أن مؤتمر األطراف قد يرغب في إجراء مناقشة أولية بشأ          . بالتالي في واليته  

، قامت األمانة المؤقتة بإعداد     ونتيجة لهذه المالبسات  .  بها القيامبرنامج عمله، الخطوات ذات الصلة التي ينبغي        
  . هذه المذكّرة اإلعالمية كأساس تستند إليه المناقشات التي سيجريها مؤتمر األطراف في دورته األولى
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 ١. المؤقتـة  موضوع وثيقة منفصلة من إعداد األمانـة      ) التبليغ( األعمال    من جدول  ١-٥شكّل البند   وًي  -٣
وضـع   (٣-٥و) ٩ و٧ لتنفيذ أحكـام المـادتين   وضع دالئل (٢-٥وتتناول هذه المذكّرة بندي جدول األعمال    

،  منهـا   المنشود والغرضوهي تناقش، بصورة موجزة، الطبيعة العامة للدالئل والبروتوكوالت         . )بروتوكوالت
ينظر فيها مؤتمر األطرافسد اإلجراءات المحتملة التي وتحد .  

  
   ٩ و٧ المادتين  أحكاموضع دالئل لتنفيذ

  
 إلى مؤتمر األطراف اقتراح دالئل في مجاالت معينة يجب على األطـراف أن              ٩ و ٧تطلب المادتان     -٤

، وضـع الـدالئل     ٧موجب المادة   ويتعين، ب . تعتمد وتنفذ فيها تدابير تشريعية وتنفيذية وإدارية وتدابير أخرى        
الحد من الطلب على التبغ، بما في ذلك جميع التـدابير المحـددة فـي     لتنفيذ التدابير غير السعرية الرامية إلى       

، على وجه التحديد، وضع دالئل الختبار وقياس محتويات منتجـات           ٩وتقتضي المادة   . ١٣ إلى   ٨المواد من   
  . نظيم هذه المحتويات واالنبعاثاتالتبغ واالنبعاثات الصادرة عنها، وت

  
شكّل الدالئل صكاً غير ملزم اعتمدته هيئة دولية من أجل مساعدة البلدان على معالجة قضايا معينة                وتُ  -٥

ويستخدم هذا النوع من الصكوك، في غالب األحيان، في سياق قضايا تقنية أو قانونيـة               . على الصعيد الوطني  
 البلدان كإطار مرجعي وأداة إرشادية تفصيلية لدى اعتماد تـدابير            تستخدمها وقد وضعت الدالئل حتى   . معقدة

وغالباً ما يتم وضع الدالئل، في إطار المعاهدات الدولية، من أجل مـساعدة             . وطنية بشأن القضايا ذات الصلة    
  . األطراف على تنفيذ أحكام المعاهدة المتصلة بقضايا معقدة

  
المثال، ال يوجد حالياً أي معيار دولي مقبول بالنسبة لقطاع الـصحة            ، على سبيل    ٩بمقتضى المادة   و  -٦

 األطـراف   تحتـاج وقـد   . العمومية الختبار العناصر المكونة لمنتجات التبغ واالنبعاثات الصادرة عن دخانه         
بـشكل ذي    ٩، وذلك من أجل تنفيـذ المـادة          بشأن هذه القضية    مؤتمر األطراف   قبل  من إلى توجيه المتعاقدة  

وتقوم بعض البلدان، حالياً، باستخدام المعيار الخاص باالختبار اآللي لقياس دخـان الـسجائر، الـذي                . زىمغ
وضعته اللجنة التقنية التابعة للمنظمة الدولية للتوحيد القياسي والمعنية بالتبغ ومنتجاته، وهي لجنة كان يسيطر               

وأشار فريق الدراسة التابع لمنظمة الصحة العالمية       .  صناعة التبغ   يعملون لصالح دوائر   عليها منذ القديم علماء   
 إلى أن حصائل دخان التبغ التـي يـتم          ،والمعني بتنظيم منتجات التبغ، في التقرير الذي قدمه إلى المدير العام          

 وأوصـى   ٢.قياسها باستخدام بروتوكول االختبار اآللي للمنظمة الدولية للتوحيد القياسي تعطي نتائج مـضلّلة            
راسة في التقرير نفسه، كوسيلة لمعالجة القضية، باتّباع مجموعة من المبادئ التوجيهية من أجل تكوين فريق الد

ويمكن .  التبغ القدرة على إجراء البحوث واالختبارات، واقترح معايير اختبار جديدة الستهالل اختبار منتجات           
  . ٩المادة  ها مؤتمر األطراف لتنفيذأن تشكّل تلك المبادئ التوجيهية األساس الالزم للدالئل التي يصدر

  
 والتي تدعو إلى الكشف عـن       ٩ التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالمادة       ١٠وهناك، عالوة على ذلك، المادة        -٧

، فـي   مغزى تكون تلك النتائج ذات      حتىوقد يرغب مؤتمر األطراف،     . نتائج اختبار محتويات التبغ وانبعاثاتها    
 الالزم انتهاجه في مجال التبليغ حتى تتسنى مقارنة المعطيات الخاصة باالتجاه            إصدار دليل عن النسق الموحد    

وسيكون لهذه القدرة اإلضافية على جمع تلك المعطيات وتحليلها تأثير مباشر لـدى             . بين البلدان وعبر الزمن   
 التعـرض  - ها بالتبغإجراء الدراسات الوبائية التي تسعى إلى تقييم محتويات منتجات التبغ وانبعاثاتها، وعالقت         

                                                           
  .A/FCTC/COP/1/INF.DOC./2الوثيقة    ١
 .١١٥/٢٧م تانظر الوثيقة    ٢
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لدخان التبغ والضرر الذي يلحق بالسكان، وفعالية اتخاذ تدابير معينة في مجال مكافحة التبغ، على الـصعيدين                 
  . الوطني والدولي على حد سواء

  
  :، في النظر فيما يليالمالبساتهذه نتيجة لوقد يرغب مؤتمر األطراف،   -٨
  

 الئل والتدابير غير السعرية المستقبلية؛القضايا التي ستتم معالجتها في الد  

القضايا التي ستتم معالجتها في الدالئل المستقبلية بشأن محتويات منتجات التبغ وانبعاثاتها وعـن                
 الوسائل الموحدة للتبليغ عن تلك المحتويات؛

 منظمة الصحة العالمية؛ل ة المحتملة التقنيالمساهمة  

 على التوالي، أو إمكانية وضع ٩ و٧ المادتين  أحكامئل بموجبإمكانية وضع مجموعتين من الدال  
 مجموعة واحدة من الدالئل لمعالجة جميع القضايا ذات الصلة؛

 ؛)مثل إنشاء فريق فرعي أو فريق خبراء(طرائق االضطالع بالعمل ذي الصلة   

 الفترة الزمنية الواجب تخصيصها لالضطالع بالعمل ذي الصلة؛  

 ؛ لصلة من آثار محتملة على الميزانيةما للعمل ذي ا  

 .إدراج المهام ذات الصلة في خطة العمل المتوسطة األجل  
  

  بروتوكوالتالوضع 
  
ينطوي مفهوم االتفاقية اإلطارية على إمكانية وضع بروتوكوالت للتعمق في قضايا معينة، بينما يترك                -٩

 وراء اختيـار    التي كثيراً ما تـذكر والكامنـة      ومن األسباب   . لالتفاقية مهمة وضع القواعد والمبادئ األساسية     
 يبـرر معالجتهـا     مما تلك القضية    تعقّدفسها،  معالجة قضية معينة في بروتوكول يلحق بها، بدالً من االتفاقية ن          

     بمعزل عن النص الرئيسي من قمتخصصين في تلك القضية     ب ويجـوز أيـضاً انتهـاج    . ل فريق تفاوض يضم
وسيلة البروتوكول عندما تكون إحدى القضايا مثيرة للجدل وتتطلب إجراء المزيد من المناقشات المستفيـضة               

  . مقارنة بباقي النص
  
، األسـاس القـانوني    ١٨-٥٢ج ص ع  القـرار   ، بموجـب    ١٩٩٩أرست جمعية الصحة، في عام      وقد    -١٠

". بروتوكوالت محتملة ذات صـلة    "، وكذلك بشأن     بشأن مكافحة التبغ    اتفاقية المنظمة اإلطارية   حولللتفاوض  
طلب الدول  على وقامت المنظمة، بناًء.  عليه نوقشت، طوال عملية التفاوض، إمكانية وضع بروتوكوالتوبناًء

وأشارت . األعضاء، بإعداد وثيقة تبين المبررات الممكنة لوضع بروتوكول والمجاالت التي يحتمل أن يعالجها            
تلك الوثيقة إلى إمكانية صياغة بروتوكوالت إما تزامناً مع صياغة االتفاقية اإلطارية أو بعد ذلك، واقترحـت                 

وألغراض االجتمـاع الثـاني للفريـق العامـل         .  بشأنها طائفة من المواضيع التي يمكن صياغة بروتوكوالت      
 على طلب الدول األعضاء، بإعداد وثيقة تقترح         بناءً ، كذلك  قامت المنظمة  ١ر قبل بدء جولة المفاوضات    المذكو

                                                           
، A/FCTC/WG2/4صياغة األحكام التقنية للبروتوكوالت المحتملة، الوثيقة : المواضيع الممكنة للبروتوكوالت األولية   ١
 .٢٠٠٠فبراير /  شباط١٥
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وفي وقت الحق،   . األحكام التقنية للبروتوكوالت في مجال اإلعالن ومجالي تهريب التبغ وعالج االعتماد عليه           
المعنية باتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بـشأن مكافحـة          ) هيئة التفاوض (لتفاوض الدولية   أبدت هيئة ا  

وفـي  . التبغ موافقتها على استخدام النص المذكور، الذي تضمن عدداً من األحكام النموذجية، كوثيقـة عمـل               
 وأعـضاء المكتـب، كرسـت       أعقاب المناقشات ذات الصلة التي ُأجريت في الدورة الثانية بين هيئة التفاوض           

  رئيـسيتان وخالل المناقشة ُأثيـرت مـسألتان  . الدورة الثالثة للهيئة إحدى الجلسات العامة لمناقشة تلك القضية  
إمكانية اعتبار البروتوكوالت أدوات لتوضيح االلتزامات الواردة في اتفاقية منظمـة الـصحة             ) ١(: اثنتان هما 

إمكانية التفاوض بشأن تلك    ) ٢( وأكثر تفصيالً؛    مستقلة التزامات   ،حد ذاتها  في   ،العالمية اإلطارية أو اعتبارها   
وتمت، باإلضافة إلـى    .  مع عملية التفاوض بشأن االتفاقية أو بعد استكمال تلك العملية          بالتزامنالبروتوكوالت  

قة بتهريب التبغ   ذلك، مناقشة المواضيع التي يمكن أن تشملها البروتوكوالت، مع اإلشارة إلى المواضيع المتعل            
واإلعالن عنه وترويجه ورعايته وتنظيم منتجاته والتخلّص من أشكال االعتماد عليه، بوصفها مواضيع يحتمل              

وعقب قيام أحد البلدان بإصدار ورقة عن البروتوكوالت المحتملـة أثنـاء الـدورة              . أن تشملها البروتوكوالت  
وتـم،  . جلسات العامة لمعالجة القضية خالل الدورة الخامسة      الرابعة لهيئة التفاوض، تم مجدداً تكريس إحدى ال       

أثناء الدورتين الخامسة والسادسة، اعتبار المواضيع المتعلقة بالتجارة غير المشروعة بمنتجات التبغ واإلعالن             
  لم يدرج فيالمعنيغير أن النص . عنها وترويجها ورعايتها وتنظيمها مواضيع محتملة لبروتوكوالت مستقبلية

النسخة النهائية من نص االتفاقية اإلطارية، وبالتالي قررت هيئة التفاوض الحكومية الدولية، في آخر المطاف،               
وتُعد المسألة المتعلقة   . إرجاء الصياغة المحتملة للبروتوكوالت حتى استكمال التفاوض بشأن االتفاقية اإلطارية         

سألة الوحيدة المبينة بشكل صريح في االتفاقية اإلطاريـة         باإلعالن عن التبغ وترويجه ورعايته عبر الحدود الم       
  . بوصفها مسألة يمكن أن يتناولها بروتوكول

  
 الـصلة   اتوتتناول اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ، كنتيجة للمناقـشات ذ              -١١

وفي هذا الصدد، توفّر    . اثنينمستويين  التي ُأجريت خالل عمليات التفاوض، مسألة اعتماد البروتوكوالت على          
 األساس القانوني العام العتماد البروتوكوالت بمقتضى االتفاقية اإلطارية وتحدد اإلجـراء الـالزم              ٣٣المادة  
ويجوز، بموجب تلك المادة، صياغة بروتوكوالت بشأن أي موضوع واعتمادها، كما يجوز ألي طرف              . اتباعه

التدابير المالئمة التي تتطلب تعاوناً دولياً مـن أجـل   "، فهي تحدد   ٨-١٣المادة  أما  . اقتراح صياغة بروتوكول  
بوصفها قضية ينبغي أن ينظـر      " فرض حظر شامل على اإلعالن عن التبغ والترويج له ورعايته عبر الحدود           

تمر  فتـرة زمنيـة معينـة لمـؤ        ٨-١٣وال تحدد المادة    . مؤتمر األطراف في إمكانية إدراجها في بروتوكول      
  . األطراف كي ينظر في هذه المسألة، كما أنّها ال تحكم مسبقاً على ما سيخلص إليه المؤتمر في هذا الشأن

  
 عليه، يجب على مؤتمر األطراف النظر في إمكانية وضع بروتوكول بشأن اإلعالن عن التبـغ                وبناًء  -١٢

بعض الجهات بوضع دراسـة     العالمية   منظمة الصحة    كلّفتوفي هذا الصدد    . ٨-١٣عبر الحدود طبقاً للمادة     
 إفادة مؤتمر األطراف في المداوالت المحتملـة        مما يمكّن  بشأن موضوع اإلعالن عن التبغ عبر الحدود         تقنية

  . التي سيجريها بخصوص إمكانية وضع بروتوكول مستقبلي في هذا المجال من مجاالت مكافحة التبغ
  
. طراف في النظر في قضايا أخرى إلدراجها في بروتوكول        وباإلضافة إلى ذلك، قد يرغب مؤتمر األ        -١٣

وعقب المناقشات التي ُأجريت خالل الدورتين الخامسة والسادسة لهيئة التفاوض بشأن إمكانية وضع بروتوكول 
، علـى    بعض الجهات بوضع دراسة تقنية      منظمة الصحة العالمية   كلّفتيتناول مسألة التجارة غير المشروعة،      

 إفادة مؤتمر األطـراف فـي المـداوالت         ا التجارة غير المشروعة يمكن بدوره     مالبساتبشأن  وجه التحديد،   
  . المحتملة التي سيجريها بخصوص إمكانية وضع بروتوكول مستقبلي
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  :، في مناقشة ما يلينتيجة لهذه المالبساتوقد يرغب مؤتمر األطراف،   -١٤
  

  التبغ والترويج لها ورعايتها عبر الحدود؛الحاجة إلى بروتوكول بشأن اإلعالن عن منتجات  

 مدى الرغبة في صياغة بروتوكول واحد أو أكثر بشأن قضايا أخرى؛  

التدابير التي تتطلب تعاوناً دولياً والتي يجب تحديدها في بروتوكول مستقبلي بشأن اإلعالن عـن                 
 منتجات التبغ والترويج لها ورعايتها عبر الحدود؛

 منظمة الصحة العالمية؛ ية المحتملة لالمساهمة التقن  

 ؛)مثل إنشاء فريق فرعي أو فريق خبراء(طرائق االضطالع بالعمل ذي الصلة   

 الفترة الزمنية الواجب تخصيصها لالضطالع بالعمل ذي الصلة؛  

 على الميزانية؛محتملة  ما للعمل ذي الصلة من آثار  

 .وسطة األجلإدراج المهام ذات الصلة في خطة العمل المت  
  
  
  

=     =     =  
  


