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  A/FCTC/COP/2/4  مؤتمر األطراف في اتفاقية
  ٢٠٠٧ أبريل/ نيسان ٢٦  منظمة الصحة العالمية اإلطارية         

    بشأن مكافحة التبغ   
  الثانيةالدورة 

   من جدول األعمال المؤقت٤البند 
  
  
  
  

  التابعة لألمم المتحدةتقرير فرقة العمل المخصصة 
  المعنية بمكافحة التبغو المشتركة بين الوكاالتو

 FCTC/COP1(13)طبقاً للقرار 
  
  
 القـرار قرر مؤتمر األطراف في اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبـغ فـي                  -١

FCTC/COP1(13) "              أن يدعو فرقة العمل المخصصة المشتركة بين الوكاالت المعنية بمكافحة التبغ إلى أن تقدم
 في دورته الثانية، تقريراً عن أنشطتها ومدى مالءمتها المحتملة لزيادة فرص الحـصول    ،إلى مؤتمر األطراف  

 استجابة األمم المتحدة لمقتضيات مكافحة      فعلى التمويل الخاص بمكافحة التبغ، وملخصاً لعملها في مجال تكثي         
  .بهذه الوثيقة" المرفق"وقد أرفق تقرير فرقة العمل هذا بوصفه ". التبغ
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  المرفق
  

  المشتركة بين الوكاالتو التابعة لألمم المتحدة تقرير فرقة العمل المخصصة
  بمكافحة التبغ إلى مؤتمر األطراف في اتفاقيةوالمعنية 

  اإلطارية بشأن مكافحة التبغ منظمة الصحة العالمية

  
  

مخصصة المشتركة بين الوكاالت المعنية بمكافحة التبـغ واسـتكمال          منشأ فرقة العمل ال   
  المعلومات المتعلقة بآلياتها وأنشطتها

  
إلى ،  ١٩٩٣ ويولي /تموز ٣٠المؤرخ   ١٩٩٣/٧٩طلب المجلس االقتصادي واالجتماعي في قراره         -١

 للتنسيق بـين    اًمركز حةالموارد المتا  أن ينشئ تحت إشراف منظمة الصحة العالمية وفي حدود        األمين العام   
القطاعات في الجوانب االقتـصادية   مؤسسات منظومة األمم المتحدة القائمة بشأن موضوع التعاون المتعدد

االعتبار بشكل خاص العواقب الصحية الوخيمـة السـتعمال           في اًواالجتماعية إلنتاج التبغ واستهالكه، آخذ    
إلـى   وقدم مركـز التنـسيق    . )دأونكتا(حدة للتجارة والتنمية    وُأنيطت هذه المسؤولية بمؤتمر األمم المت      التبغ

 ١٩٩٤لألعـوام   للمجلـس   الموضوعية  ت  دوراالخالل  ر   ثالثة تقاري  ١٩٩٨و١٩٩٣األمين العام بين عامي     
  ).E/1997/62، وAdd.1 وE/1995/67و E/1994/83 (١٩٩٧و ١٩٩٥و
  
 مشتركة بين الوكاالت معنيةة مخصص، وافق األمين العام على تعيين فرقة عمل ١٩٩٩وفي عام   -٢

وقـد  . دالتنسيق في األونكتـا  منظمة الصحة العالمية، وحلت بالتالي محل ترتيب مركز    بقيادة  بمكافحة التبغ   
وقـد  . ي لمكافحة التبغ  مشتركة لألمم المتحدة وتعزيز الدعم العالم     الستجابة  االاتخذ هذا القرار بهدف تكثيف      
دورتهـا  ة المذكورة، وذلك في نشاء فرقة العمل الجديد  لجنة التنسيق اإلدارية إ   أقرت اللجنة التنظيمية التابعة ل    

، ACC/1999/2انظر  ( ١٩٩٩أبريل   /نيسان ١٣ و ١٢ي   المعقودة في جنيف يوم    ١٩٩٩العادية األولى لعام    
  . وقد اجتمعت فرقة العمل منذ إنشائها ست مرات).اًالفرع سابع

  
فـي دورتـه الموضـوعية      االقتصادي واالجتماعي   ه المجلس    الذي اتخذ  ١٩٩٩/٥٦لقرار   ل اًووفق  - ٣

قيادة منظمة الصحة العالمية، قـدم  بعمل الفيه إنشاء فرقة قر  والذي أ١٩٩٩عام  ويولي /المعقودة في تموز
أحرزتـه  التقدم الذي   عن  ) E/2000/21 (٢٠٠٠لعام   إلى المجلس في دورته الموضوعية       اًتقريرم  األمين العا 

  تقارير  ثالثة   بهذا الخصوص  توقدم .أو الصحة غ  نفيذ التعاون المتعدد القطاعات بشأن التب     فرقة العمل في ت   
وسلط التقرير األخير األضواء على     . ٢٠٠٦ و ٢٠٠٤ و ٢٠٠٢  الموضوعية في األعوام   في دورات المجلس  

 قرار من قبـل     أهمية التعاون فيما بين الوكاالت لجعل أماكن العمل خالية من التدخين وتم نتيجة ذلك اعتماد              
  ١. يدعو إلى جعل مباني األمم المتحدة خالية من التدخين٢٠٠٦يوليو / المجلس في تموز

  
 ومنظمة  ؛فرقة العمل من إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية في األمانة العامة         عضوية  وتتكون    -٤

 وصندوق النقـد    ؛عمل الدولية  ومنظمة ال  ؛ ومنظمة الطيران المدني الدولي    ؛األمم المتحدة لألغذية والزراعة   
 ؛)األونكتـاد ( ومؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنميـة        ؛)اليونيسيف( ومنظمة األمم المتحدة للطفولة      ؛الدولي

 ومنظمة األمم المتحـدة للتربيـة       ؛ وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي    ؛وصندوق األمم المتحدة اإلنمائي للمرأة    
 ؛ وصندوق األمـم المتحـدة للـشراكات الدوليـة         ؛األمم المتحدة للبيئة  رنامج  وب ؛)اليونسكو(والعلم والثقافة   

                                                           
 .٢٠٠٦/٤٢قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي    ١
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 والبنك الدولي والمنظمة    ؛ وصندوق األمم المتحدة للسكان    ؛وبرنامج األمم المتحدة للمراقبة الدولية للمخدرات     
  .رة العالمية ومنظمة التجا؛ والمنظمة العالمية للملكية الفكرية؛ ومنظمة الصحة العالمية؛العالمية للجمارك

  
 التابعة لألمم المتحدة والمشتركة     المشاريع واإلنجازات تحت لواء فرقة العمل المخصصة      

  بين الوكاالت والمعنية بمكافحة التبغ
  
  .يرد أدناه ملخص بالمشاريع واإلنجازات التي تمت تحت لواء فرقة العمل  -٥
  
لتعاون مـع البنـك الـدولي ومنظمـة         وقد أصدرت منظمة األغذية والزراعة في ميدان البحوث وبا          -٦

وتهـدف الوثيقـة األولـى      .  وثيقتين هامتين في موضـوع إمـدادات التبـغ         ٢٠٠٣العالمية في عام     الصحة
 وإلى وصـف التطـورات المحتملـة فـي          ٢٠١٠واستهالكه وتجارته حتى عام     التبغ  إسقاطات إنتاج    بعنوان
، يم العـال  ستعراضاً للتطورات في أنمـاط اإلنتـاج      كما أنها تتضمن ا   . ٢٠١٠التبغ العالمي حتى عام      اقتصاد

قضايا في مجـال    وتوفر الدراسة الثانية وعنوانها     . ١٩٧٠والتجارة على الصعيد العالمي منذ عام        واالستهالك
 نظرة أكثر إمعاناً القتصاديات التبغ في بضعة بلدان مختارة يلعب فيهـا التبـغ دوراً                اقتصاديات التبغ العالمية  

  .اماًاقتصادياً ه
  
وقد تمخض التعاون بين البنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية ومبادرة التحرر مـن التبـغ التابعـة                   -٧

" ورقات المناقشة في مجاالت الصحة والتغذية والسكان حول اقتـصاديات مكافحـة التبـغ             "للمنظمة عن نشر    
لسلة، تتنـاول قـضايا متنوعـة        دراسة تم نشرها في إطار هذه الس       ٣٠وأجريت حتى اآلن أكثر من      . الشهيرة

كالضرائب واإليرادات الحكومية، والعمالة في ميدان التبغ، والخصخصة، واستهالك الشباب للتبـغ، والفقـر              
  .واالتجاه الهبوطي للضرائب المفروضة وبدائل زراعة التبغ

  
ببحوث حـول   واضطلعت منظمة العمل الدولية، بالتعاون مع البنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية،              -٨

وكانت من نتائج هذا التعاون أن أصـدرت منظمـة العمـل    . آثار مكافحة التبغ على العمالة في البلدان النامية      
:  في اإلنفاق لموازنة الدخل والمـصروف       االقتصاد دراسة بحثية بعنوان  : ٢٠٠٣الدولية ورقتي عمل في عام      

  .تجاهات والتوقعاتاال: في الهند اليوم وصناعة التبغ العالمية" البيدي"عمال 
  
واعتمدت الدول األعضاء في المجلس االقتصادي واالجتماعي، في أعقاب تقديم تقرير األمين العـام                -٩

بشأن مكافحة التبغ، مشددة، في     ) ٢٠٠٤/٦٢( إلى المجلس، قراراً     ٢٠٠٤المتعلق بأنشطة فرقة العمل في عام       
  .د الحد من وطأة الفقر على أهمية مكافحة التبغ من أجل نجاح جهو،جملة أخرى

  
اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ ومجاالت التعاون الممكنة مع 

  مختلف الوكاالت الحكومية الدولية
  
، علـى النحـو      باألولوية يحظى تنفيذ سياسات شاملة في مجال مكافحة التبغ على الصعيد القطري            -١٠

 مؤتمر األطـراف فـي العديـد مـن          اً التي اتخذها مؤخر   القراراتتطلب  وت. تفاقيةاالالمنصوص عليه في    
 اًبهدف المساعدة على المضي قدم    العمل  خبرة الوكاالت األعضاء في فرقة      على وجه الخصوص    المجاالت  

وفيما يلي المجاالت الرئيسية للتعاون التقني المحتمل مع منظمة الصحة العالمية، علـى             . في تنفيذ االتفاقية  
  :تفاقيةاال مع أحكام اًالذي أبرزته فرقة العمل وانسجامالنحو 
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من شأن التعاون التقني بـين منظمـة الـصحة           :وتصنيعهالتبغ  زراعة  في قطاع   العمالة    )أ(
 في المسائل   اًالعالمية ومنظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة ومنظمة العمل الدولية أن يكون مفيد           

لة التي تتوافر فيها مقومات النجاح االقتصادي لفائدة الذين يعملـون           التي تتصل بدعم األنشطة البدي    
 .التبغ  على المدى البعيد بتخفيض الطلب علىونفي قطاع التبغ وقد يتأثر

  
 لدى منظمـة    :السياسات المتعلقة بتوفير أماكن خالية من الدخان في منظومة األمم المتحدة            )ب(

الـدعم  تقديم  صحية، وهي تعمل على     العمل  الأماكن  ع  تشجيالعمل الدولية تجربة واسعة في مجال       
 بشأن  اًوالعاملين إليجاد أماكن عمل خالية من دخان السجائر؛ وقد يكون إسهامها قيم           ألرباب العمل   
  .هذه المسألة

 
سيما مع اليونيـسيف وصـندوق األمـم        التعاون بين الوكاالت، ال   يتسم   :األطفال والشباب   )ج(

ليط الضوء على مكافحة التبغ مع التركيز بشكل خاص على األطفـال            المتحدة للسكان، بغرض تس   
  .بأهمية قيمةوالشباب، 

 
 للخبرة االقتصادية والوالية اللتين يتمتع بهمـا        اً نظر :فرض الضرائب على منتجات التبغ      )د(

البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، يمكن للوكالتين أن تكونا بمثابة عنصر رئيسي للتعـاون مـن                
  .األدلة للحد من تعاطي التبغ وضع وتنفيذ سياسات فعالة تستند إلىعلى ل مساعدة البلدان أج
 
قد تكون خبرة منظمة الجمارك العالمية وأعمالهـا         :االتجار غير المشروع بمنتجات التبغ      )ه(

  .بنّاءة للغاية في هذا المجال
 
. في البلدان النامية المنخفضة الدخل     على الفقر السيما     اً يؤثر تعاطي التبغ سلب    :التبغ والفقر   )و(

وفي ضوء األهداف اإلنمائية لأللفية لألمم المتحدة، يمكن إلسهام برنامج األمم المتحـدة اإلنمـائي               
يـنهض  على الصعيد القطري للحد من تعاطي التبغ وللتخفيف من وطأته المحتملة على الفقراء أن               

  .بمكافحة الفقر
 
من شأن التعاون الوثيق بين منظمة الصحة العالمية         :والتوعية التثقيف واالتصال والتدريب    )ز(

  . والتوعية ذات الصلةواليونسكو على الصعيد القطري تيسير إمكانية الوصول إلى برامج التعليم
 
 حماية البيئة وصحة األفراد فيما يتصل بزراعة التبغ وتصنيعه،        يمكن تعزيز    :حماية البيئة   )ح(

  .مة الصحة العالمية وبرنامج األمم المتحدة للبيئةمن خالل التعاون بين منظ
 
درست منظمة الصحة العالمية بالتعاون مـع منظمـة          سبق أن    :مسائل التجارة واالستثمار    )ط(

العالمية ويحتاج  العالمية والبنك الدولي اآلثار المترتبة على مكافحة التبغ من تحرير التجارة التجارة
  .األمر إلى بحثها مرة أخرى
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  مجاالت التعاون المحتمل في مشاريع محددة
  

  بروتوكول االتجار غير المشروع بمنتجات التبغ
  
أقر مؤتمر األطراف في اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ، في دورته األولى   -١١

روع بمنتجات التبغ يعد مجاالً     ، بأن التعاون الدولي من أجل مكافحة االتجار غير المش         ٢٠٠٦فبراير  / في شباط 
هاماً من مجاالت مكافحة التبغ وقرر عقد اجتماع لفريق من الخبراء إلعداد نموذج لبروتوكول يتعلق باالتجار                

 من االتفاقية اإلطارية، آخذاً بعين االعتبار أعمال الكيانات المختصة فـي            ١٥غير المشروع استناداً إلى المادة      
 من االتفاقية على أن األطراف تقر بأن القضاء علـى           ١٥ وتنص المادة    ).FCTC/COP1(16) القرار(المسألة  

جميع أشكال االتجار غير المشروع بمنتجات التبغ، بما في ذلك التهريب والصنع غيـر المـشروع والتقليـد،                  
لمية، عناصر  ووضع القانون الوطني ذي الصلة وتنفيذه، باإلضافة إلى االتفاقات دون اإلقليمية واإلقليمية والعا            

 المدخالت التقنية للوكاالت المتخصصة مثل منظمة الجمارك العالمية تكونويمكن أن . أساسية في مكافحة التبغ
أمراً والمكتب األوروبي لمكافحة الغش التابع لالتحاد األوروبي، بناء على عملها وخبرتها في مجال التهريب،               

  . بالغة في عملية وضع البروتوكولذا أهمية
  

  ظمة الجمارك العالميةمن
  
تقوم منظمة الجمارك العالمية من خالل مكاتبها المركزية واإلقليمية والوطنية بجمـع المعلومـات                -١٢

من أجل قاعدة البيانات التـي تحـتفظ        ) كعدد عمليات المصادرة والكميات المصادرة في جميع أنحاء العالم        (
لبلدان األعضاء في تقييماتها اليومية للمخـاطر وعملهـا    ومن وبين أنشطتها الرئيسية، تساعد المنظمة ا      . بها

كما تقوم بإعداد تقارير تحليلية بشأن تهريب مختلف المنتجات بمـا فيهـا             . االستخباري وفي مجال التدريب   
ويرد في  . طالع المسؤولين فحسب  ال، قامت بنشر تقارير عن الجمارك والتبغ معدة         ٢٠٠٥وفي عام   . التبغ

، زادت مـصادرة    ٢٠٠٤ و ٢٠٠٣بـين عـامي     و . للبيانات المستمدة من هذه التقارير     الفقرات أدناه موجز  
با وآسيا والمحيط الهادئ بينما انخفضت في أوروبـا         ومنتجات التبغ المهربة في المقام األول في شرق أور        

 با وآسيا والمحيط الهادئ وإلـى حـد       ووزادت الكميات المصادرة في شرق أور     . وأمريكا الجنوبية الغربية  
  عـدد  وعلى الصعيد العـالمي، ازداد    . با الغربية، وانخفضت في األقاليم األخرى من العالم       وطفيف في أور  

 بينما تضاعفت المـصادرات     ٢٠٠٤ و ٢٠٠٣ أضعاف بين عامي     ةالمصادرات من تبغ التدخين بمعدل أربع     
تبـغ المهربـة    ويمكن لمعرفة منتجـات ال    . ٢٠٠٤ و ٢٠٠٢ بين عامي    اًمن السجائر المزورة مرتين تقريب    

المصادرة ومراقبتها أن توفر نظرة متعمقة لصانعي السياسة العاملين في مجـال مكافحـة االتجـار غيـر                  
  .المشروع في منتجات التبغ

  
  المكتب األوروبي لمكافحة الغش

  
إن دور المكتب األوروبي لمكافحة الغش هو حماية المصالح المالية لالتحاد األوروبي ضد جميـع                 -١٣

وقد أدى تهريب كل من السجائر األصلية       . غش والمخالفات التي تؤثر على عائدات ونفقات ميزانيته       أنواع ال 
. والمزورة إلى االتحاد األوروبي إلى خسائر كبيرة في الميزانيات لكل مـن االتحـاد ودولـه األعـضاء                 

ء علـى اتفـاق     وللمساعدة على التغلب على هذه المشاكل، وقَّع االتحاد األوروبي وبعض الدول األعـضا            
لمكافحة التهريب والتزوير مع شركة فيليب موريس إنترناشيونال، يتمثل في نظام شامل لمكافحة التهريـب               

ويـنص  . وبعـده  توزيع المنتجـات     قبلولمكافحة غسل األموال من أجل منتجات فيليب موريس تشمل ما           
لرسوم والضرائب المستحقة علـى      في المائة من ا    ٥٠٠دفعات تكميلية تصل حتى     ) أ: (يلي االتفاق على ما  

االمتثال للبروتوكوالت للحماية من    ) ب(سجائر فيليب موريس األصلية المهربة والتي تصادر في المستقبل؛          
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إبرام بروتوكوالت للتعقب والتتبع لمساعدة سلطات إنفاذ القانون علـى منـع            ) ج(التهريب وغسل األموال؛    
 لعالمية قد تعاونت فيما سبق مع المكتـب األوروبـي لمكافحـة           وكانت منظمة الصحة ا   . التهريب المستقبلي 

 من أجل الدورة األولى لمؤتمر األطراف يشرح فيها إمكانية وضع بروتوكول إلنشاء             في إعداد ورقة  الغش  
 من االتفاقية المتعلقة باالتجار غير المشروع بمنتجات        ١٥نظام تعقب وتتبع للسجائر يقع ضمن إطار المادة         

  .التبغ
  
  ة إرشادية للحماية من التعرض لدخان التبغأدل
  
 الصادر عن الدورة األولى لمؤتمر األطراف والمتعلق بوضع أدلـة           FCTC/COP1(15) بالقرارعمالً    -١٤

إلى الدورة الثانية لمؤتمر األطـراف، إن  لتنفيذ االتفاقية اإلطارية، تم تشكيل فريق عامل لتقديم مسّودة       إرشادية  
  ).الحماية من التعرض لدخان التبغ( من االتفاقية ٨ي بشأن المادة أمكن، أو تقرير مرحل

  
. حماية صحة العاملين هي الحجة التي يمكن لها أن تعبئ السياسيين لسن قوانين عن حظر التدخين                 -١٥

تخفض من تكـاليف الرعايـة       صحة شرائح عريضة من السكان كما     في الوقت نفسه،    وتحمي هذه القوانين    
بمثابة العمل،  وتعد منظمة العمل الدولية، باعتبارها وكالة األمم المتحدة المسؤولة عن عالم            . الصحية العامة 

  .المكان الطبيعي التخاذ إجراءات دولية بشأن التدخين في أماكن العمل
  
 المتعلقـة   دوليـة القانونيـة   الوثائق  الالزمة إلعداد ال  جراءات  اإلهياكل و المنظمة العمل الدولية    ولدى    -١٦

 وهناك وعي متزايد بتكاليف التدخين غير المباشر فضالً عن كون بعض النقابات بدأت تتـزعم                .ا العمل بقضاي
 أن  ٨ومن شأن مشاركة منظمة العمل الدولية في وضع المبادئ اإلرشادية للمادة            .  التطورات في هذا المجال   

  .تشكل إحدى الوسائل في تحقيق ذلك
  

  يلة للتبغالفريق المخصص المعني بالمحاصيل البد
  
الصادر عن الدورة األولى لمؤتمر األطراف والقاضـي بتـشكيل           FCTC/COP1(17) بالقراروعمالً    -١٧

فريق دراسة مخصص معني بالمحاصيل البديلة المتاحة ألطراف االتفاقية المهتمة بذلك، تم عقد أول اجتمـاع                
ة من البدائل القابلة لالستمرار مـن        في برازيليا، لتلخيص سبل االستفاد     ٢٠٠٧فبراير  /  شباط ٢٨ و ٢٧يومي  

الناحية االقتصادية المتوفرة لمزارعي التبغ ووضع توصيات للدورة الثانية لمؤتمر األطراف بشأن المضي قدماً    
  .في العمل الجاري بخصوص قضية بدائل زراعة التبغ

  
، FCTC/COP1(17) قرارالوتم، خالل المناقشات التي دارت بين المشاركين في االجتماع، كما أبرزها        -١٨

  .التشديد على تعاون فريق الدراسة مع فرقة العمل المخصصة والمشتركة بين الوكاالت المعنية بمكافحة التبغ
  
وتتسم المسائل المتعلقة بزراعة التبغ، والمشاكل التي قد يواجهها المزارعون والبدائل المحتملة القابلة               -١٩

ويمكن لكل  . لتعقيد ومن األكيد أنه ثمة فجوة في مجال البحوث يتعين ردمها          لالستدامة من الناحية االقتصادية با    
الوكالة المتخصصة في مجال الزراعة والبنك الدولي، وهو الوكالة الرائدة          وهي  من منظمة األغذية والزراعة     

ى االرتقاء  في مجال االقتصاد، توفير خبرات تقنية معتبرة لعمل فريق الدراسة في المستقبل بهدف المساعدة عل              
  .بالمعارف في مجال العمل المتصل بالتبغ هذا
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  خاتمـة
  
بما فيها قطاعات الصحة والمال     (يمثل التبغ مشكلة متعددة األوجه ألنه يؤثر على عدد من القطاعات              -٢٠

حيث ويتعين النظر في الجانب العالمي لتعاطي التبغ أيضاً،         ). والجمارك والتجارة والبيئة والزراعة والصناعة    
إن التسويق على الصعيد العالمي، وتحرير التجارة وزيادة حجم االتجار غير المشروع تؤدي إلى تفاقم وبـاء                 

وبالتالي فإن مكافحة التبغ ال يمكن أن تصبح فعالة إال إذا تمت من خالل التعاون المتعدد القطاعات بين                  . التبغ
 وتعتبر فرقة العمـل المخصـصة المـشتركة بـين           .مختلف القطاعات الحكومية والوكاالت الحكومية الدولية     

الوكاالت التابعة لألمم المتحدة والمعنية بمكافحة التبغ منطلقاً إلمكانية تمتـين التعـاون المتعـدد القطاعـات                 
  .واستكشاف سبله بأكثر الطرق كفاءة وفعالية

  
ت التعاون التي يمكـن     ويلخص التقرير اإلنجازات التي حققتها فرقة العمل ويسلط الضوء على مجاال            -٢١

غير أنه البد من اسـتكمال العمـل فـي مجـال التعـاون              . فيها إنجاز مكافحة التبغ على أفضل وجه ممكن       
  . أكثر واقعيةو  ملموسةواالضطالع بأعمال مشتركة بين الوكاالت

  
م يتم بحث هذه    وفيما يتعلق بعمل فرقة العمل واحتمال صلتها بزيادة إتاحة التمويل لمكافحة التبغ فإنه ل               -٢٢

بيد أن هذه المسألة ستدرج على جدول أعمال االجتماع المقبل لفرقـة            . القضية على وجه التحديد في الماضي     
  .٢٠٠٧العمل المزمع عقده في نهاية عام 

  
  
  

=     =     =  


