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  A/FCTC/COP/2/8  مؤتمر األطراف في اتفاقية
  ٢٠٠٧ أبريل/ نيسان ٢٦  منظمة الصحة العالمية اإلطارية         

    بشأن مكافحة التبغ   
  الثانيةالدورة 

   من جدول األعمال المؤقت٢-٣-٥البند 
  
  
  
  

   مبادئ توجيهية لتنفيذ االتفاقيةوضع 
  )FCTC/COP1(15)القرار (

  
  

  محتويات منتجات التبغتنظيم : ٩ المادة
  
  
 قررت الدورة األولى لمؤتمر األطراف في اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ               -١
 مـن   ١٠ و ٩لوضع مبادئ توجيهية عمالً بأحكـام المـادتين          ١إنشاء فريق عامل  ) FCTC/COP1(15)القرار  (

المرحلة األولى، باختبـار وقيـاس محتويـات        ، في   يتعلقوذلك فيما   ،  اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية    
وفيما يخص الدورة الثانية لمؤتمر األطراف يتعـين تقـديم مـسودة            .  الصادرة عنها  منتجات التبغ واالنبعاثات  

 .وهذه الوثيقة هي التقرير المرحلي الذي اختار الفريق العامـل تقديمـه           . المبادئ التوجيهية أو تقرير مرحلي    
 للعمـل فـي   خطوطـاً عريـضة  وباإلضافة إلى إعطاء نبذة عن العمل المضطلع به حتى اآلن يقترح التقرير    

  .المستقبل
  

  االجتماعات
  
  .عقدت ثالثة اجتماعات للفريق العامل بعد الدورة األولى لمؤتمر األطراف  -٢
  
 األمانة المؤقتة التفاقيـة     ، قامت منظمة الصحة العالمية، بصفتها     ٢٠٠٦مايو  / في النرويج، في أيار   ف  -٣

 والقـرار  ،  FCTC/COP1(10) ووفقـاً للقـرار      ،٢-٢٤عمالً بأحكام المادة    (منظمة الصحة العالمية اإلطارية     
عقد االجتماع األول مع الميسرين الرئيسيين ومبادرة المنظمة للتحرر من التبغ، وذلك مـن              ب ١،٢-٥٦ج ص ع  

اتُفق علـى أن    و.  المبادئ التوجيهية  إلعداد واألطر الزمنية    أجل وضع خطة عمل ومناقشة الحصائل المتوقعة      
قترح كذلك أن   واُ. يتم، عموماً، نشر جدول األعمال وقائمة المشاركين وملخص لمحاضر الجلسات، على المأل           

واتُفق على دعوة ثالثة ممثلين مـن المجتمـع         . طلب من المشاركين ملء استمارة خاصة بتعارض المصالح       ي
  .عقد في المستقبل االجتماعات التي ستُالمدني لحضور

                                                           
البرازيل والـصين والـدانمرك وفنلنـدا       : والشركاء. كندا والمفوضية األوروبية والنرويج   : الميسرون الرئيسيون     ١

  .ندا والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشماليةوهنغاريا واألردن وكينيا والمكسيك وتايلند وهول
جمعية الصحة العالمية السادسة    . اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ       . ١-٥٦ع ص ج القرار      ٢

ـ  . القرارات والمقررات اإلجرائية والمالحق    .٢د   المجل ٢٠٠٣مايو  /  أيار ٢٨-١٩والخمسون، جنيف،    ف، منظمـة    جني
  .١/سجالت/ ٥٦/٢٠٠٣ع ص جالوثيقة  (٢٠٠٣ العالمية، الصحة
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 وحـضره   ، بدعوة مـن األمانـة المؤقتـة       ٢٠٠٦يوليو  / وعقد االجتماع الثاني في اليابان في تموز        -٤
الميسرون الرئيسيون ومبادرة المنظمة للتحرر من التبغ وعدد من األطراف التي عرضت أن تكون شريكة في                

ـ     ة الدراسة التابع  مجموعة المبادئ التوجيهية، وكامل أعضاء      إعداد ـ  ة لمنظمة الصحة العالمية والمعني يم  بتنظ
وركزت المناقشات على مجموعة من المـسائل التـي         .  تحالف االتفاقية اإلطارية   منتجات التبغ، وكذلك ممثلو   

، أعـم بـصورة   و،  واالنبعاثات الصادرة عنها  ، باختبار وقياس محتويات منتجات التبغ       بصورة خاصة تتعلق،  
  ١.العلمي لتنظيم منتجات التبغباألساس 

  
المؤقتـة  مانـة   األ، بدعوة من    ٢٠٠٦أكتوبر  / أما االجتماع الثالث فقد عقد في كندا في تشرين األول           -٥

أن تكـون   وحضره الميسرون الرئيسيون ومبادرة المنظمة للتحرر من التبغ وغالبية األطراف التي عرضـت              
 الدراسة، وشبكة مختبرات التبغ التابعة للمنظمـة،         مجموعة مثلو المبادئ التوجيهية، وكذلك م    إعداد في   شريكة

يعرض على الدورة   لمرحلي  التقرير  الوانصب تركيز االجتماع أساساً على صياغة       . وتحالف االتفاقية اإلطارية  
  .الثانية لمؤتمر األطراف

  
قادم للفريق العامـل    وعرض أحد الميسرين الرئيسيين، أي المفوضية األوروبية، استضافة االجتماع ال           -٦

  . في بروكسل٢٠٠٧سبتمبر /  أيلول٢٨ إلى ٢٦خالل الفترة الممتدة من 
  

  مهمة الفريق العامل
  
ويعتقد الفريق العامل . السجائرفي طبقاً للقرار الذي اعتمده مؤتمر األطراف يبحث الفريق العامل أوالً   -٧

 بغرض قياس واختبـار محتويـات الـسجائر         ليليةالتح جازتها في مجال الكيمياء   أن باإلمكان وضع أساليب وإ    
 واالعتمـاد تُعـد     السميةالمسؤولية عن   بخصوص  ويرى الفريق العامل أيضاً أن األساليب المتبعة        . وانبعاثاتها

  . بالسجائرالخاصباستخدامها في الرصد  فيما يتعلق أساليب واعدة 
  
من أجل  التحليلية   الكيمياءتبع في   ليب التي تُ  ويمكن، على سبيل المثال، أن تقوم األطراف بتحديد األسا          -٨

رصد االتجاهات السائدة على مر السنين فيما يتعلق بمواد كيميائية معينة توجد في السجائر غيـر المحترقـة                  
ق األسـاليب التـي     يتطبوسيتم  ). االنبعاثات(، وفي دخان السجائر     العالمات التجارية من مختلف   ) المحتويات(

وذلـك  )  المحتويات أو االنبعاثات   من(السمية من أجل رصد اآلثار الضارة للمواد الكيميائية         ستتبع فيما يتعلق ب   
، واسـتخدام الواصـمات   إجراء التجارب على الحيوانات أو البشر  وخاليا ثدييات أو    أ مستنبتةباستخدام جراثيم   

 في رصد مختلف العوامـل      تُستخدمفستبع فيما يتعلق بالمسؤولية عن االعتماد       تُسأما األساليب التي    . البيولوجية
  . والخواص المحدثة لالعتماد، السجائرلها تأثير في إغراءالتي 

  
 وإجازة المبادئ التوجيهية التي تحدد هـذه األسـاليب عـدة            إعدادويتوقع الفريق العامل أن يستغرق        -٩

ـ .  القضايا المطروحـة  يكتنفسنوات، نظراً لحجم العمل الالزم ومدى التعقيد الذي          ن الـضروري تبـادل   وم
  . بنجاحوإنجازهاعلى الصعيد الدولي لكي يتم االضطالع بهذه العملية والمعارف الخبرات والتجارب 

  
  
  

                                                           
 مـن   ١٠ و ٩جلسة األسئلة واألجوبة المتعلقة بإعداد المبادئ التوجيهية لتنفيذ المـادتين           "للحصول على نسخة من         ١

بمبادرة منظمة الـصحة    ، بصيغتها الكاملة، يرجى االتصال      "اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ       
  .tfi@who.int: العالمية للتحرر من التبغ على عنوان البريد اإللكتروني التالي
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  ختبار وقياس منتجات التبغاألساس الصحي العمومي ال
  
واالنبعاثـات  يعتقد الفريق العامل أن الغرض الرئيسي من اختبار وقياس محتويات منتجـات التبـغ                 -١٠

ولمـا كـان    . تحديد خصائص السجائر وسائر منتجات التبغ ورصدها      عنها هو تمكين األطراف من      الصادرة  
  .تقبلمسإن بإمكان الفريق العامل أن يحدد غايات أخرى في الفتنظيم منتجات التبغ اليزال قضية مستجدة 

  
 مـن تـدابير     وعلى الرغم من أن بعض البلدان نفذ لوائح خاصة باالختبار والقياس فإن هذا الـنمط                -١١

وقد يكون ذلك هو السبب وراء قلة التقـديرات الخاصـة           .  على الصعيد العالمي   الشيءبعض  المكافحة محدود   
واألطراف مدعوة إلى تقييم تدخالتها المستقبلية في هذا المجال، وإلى          . بآثار هذه التدابير على الصحة العمومية     

  .تبادل النتائج مع األطراف األخرى
  
تُجري دوائر صناعة   توقع االضطالع برصد منتجات التبغ عن طريق اشتراط أن          مرحلة ي وفي هذه ال    -١٢

  . إلى السلطة الوطنية المختصةم المعلومات المعدةسات محددة، ثم تقداختبارات وقياالتبغ 
  
وقد حدد الفريق العامل أربـع نقـاط        .  الفرع التالي اإلنجازات والتحديات في هذا الصدد       يستعرضو  -١٣

  .هات من قبل مؤتمر األطراف بخصوصهاي التوج ممتناً إذا تلقىسيكون
  

  اإلنجازات والتحديات فيما يتعلق بالمضي قدماً
  
فعلى الرغم  .  أحد المجاالت األكثر إشكالية في مكافحة التبغ       ١٠ و ٩يعد المجال الذي تتناوله المادتان        -١٤

 ماسـة   حاجةتوجد   المبادئ التوجيهية التي     دادإعمن أن من الواضح أن على األطراف أن تعمل بسرعة على            
  .، فإن مدى التعقيد الذي تتسم به القضايا المطروحة يستدعي توخي الحذر إلى حد بعيدإليها

  
 وذلك لدى النظر في اعتمـاد المبـادئ         ،وقد تواجه عدة أطراف مشكالت جدية فيما يتعلق بالقدرات          -١٥

كـي   عند التصدي لهـذه التحـديات   مدروسراف إلى اتباع نهج   وستحتاج األط . التوجيهية في خاتمة المطاف   
ومن ثم سيلزم أن تنظـر األطـراف فـي        .  أن تحيد عن االستراتيجية الشاملة والمتوازنة لمكافحة التبغ        تتالفى
وسـيتعين تنفيـذ المبـادئ      .  النسبية لتنظيم منتجات التبغ في إطار استراتيجياتها العامة لمكافحة التبغ          األهمية
ضافة إلى الجهود التـي يبـذلها كـل         بغية اإل  في إطار استراتيجية واسعة النطاق       ٩يهية الخاصة بالمادة    التوج

وقد يعني ذلك إمكانية إعطاء أولوية أكبر من قبل األطراف لتنفيذ           . طرف من األطراف في مجال مكافحة التبغ      
هذا الطرف في   التي ينتهجها   الستراتيجية  ل مبادئ توجيهية منتقاة، األمر الذي يمكن أن ينفذ على مراحل، وفقاً          

  .مجال مكافحة التبغ
  
. وبعد ذلك تجيء نبذة عن التقدم المحرز من قبل الفريق العامل بشأن عدد من القـضايا ذات الـصلة                    -١٦
  . فيما يتعلق بالمضي قدماً في هذا المضمارالملحوظةلتحديات الرئيسية تم، عند االقتضاء، إدراج مناقشة لو
  
  اريف مؤقتةتع
  
  ".االنبعاثات"و" المحتويات" لمصطلحي ين المؤقتين التاليينريفوضع الفريق العامل التع  -١٧
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كل مكونات منتج التبغ والمواد المستخدمة في صنع تلـك المكونـات،            " المحتويات"ويشمل مصطلح     -١٨
 المواد التي تنتقل من مـواد    وتجهيزتخزين  ال في التبغ والناتجة عن الممارسات الزراعية وعن         المتبقيةالمواد  و

ويشمل المصطلح أيضاً المـواد     . التغليف إلى المنتج، وكذلك كل المضافات والمعينات المستخدمة في التجهيز         
  .التبغالتي توجد بشكل طبيعي في 

  
نه  فإ فعلى سبيل المثال  . ستعمال المنتج كل المواد التي تنتج وتطلق عند ا      " االنبعاثات"ويشمل مصطلح     -١٩

 المواد الموجـودة فـي      إلى مصطلح االنبعاثات    يشير،   تُشعل أو تُحرق    التي ائر المنتجات في حالة السجائر وس   
لـى  يشير مصطلح االنبعاثات إ    للتعاطي عن طريق الفم   وفي حالة منتجات التبغ العديم الدخان المعدة        . الدخان

لى المواد يشير المصطلح إ عن طريق األنف التعاطيالمواد التي تطلق أثناء المضغ أو االمتصاص، وفي حالة         
  .التنشُّقالتي تطلق أثناء 

  
، تطبيق  ٩معاً، يمثالن، في سياق المادة      " القياس واالختبار "وبالنسبة إلى الفريق العامل فإن مصطلحي         -٢٠

ـ    . والمسؤولية عن السمية واالعتماد   التحليلية   الكيمياء في مجالي     المتبعة األساليب ان التعـريفين  وفيما يلـي بي
  .المؤقتين

  
 في إعداد معطيات كمية وكيفية على السواء، بما         يةتحليلإلى استعمال أساليب    " القياس"ح  يشير مصطل و  -٢١

  .تعريف المواد وتحديد مقدارهافي ذلك 
  
إلى تقييم المعطيات عن طريق نقاط مرجعية محددة سلفاً، بما في ذلك تقدير " االختبار"ويشير مصطلح   -٢٢
  .ئج استعمال المنتجنتا
  
  . من أجل توضيح نطاقهما ومعناهمااألخيرين  يواصل الفريق العامل بلورة هذين التعريفين يمكن أنو  -٢٣
  

  الكيمياء التحليليةالمبادئ التوجيهية في مجال 
  
٢٤-  قـسيمه  ، ويمكن ت  التحليلية الكيمياءتحليل عينات المواد لمعرفة تكوينها وبنيتها ووظيفتها ب        مجال   ىسمي

ويسعى التحليل الكيفي إلى تحديد وجود عنصر ما أو         . كميالتحليل ال كيفي و هما التحليل ال  إلى نمطين رئيسيين    
نمقدار إلى تحديد ن ما في عينة ما، بينما يسعى التحليل الكمي مكوهذا العنصر أو المكو.  

  
 ،التحليليـة  الكيمياءساليب المتبعة في     باأل إعداد مبادئ توجيهية تتعلق    الفريق العامل أنه يمكن      رأىو  -٢٥

  .بغية تحديد وتكمية مواد كيميائية معينة في محتويات السجائر وانبعاثاتها
  
 المعايير المؤقتـة    إدراج يقترح الفريق العامل     ذات األهمية من أجل إعداد قائمة بمحتويات السجائر       و  -٢٦

القدرة علـى إحـداث     لمواد التي يحتمل أن تزيد السمية، أو        المواد المعروفة بسميتها المتأصلة وكذلك ا     : التالية
ذات ومن بين العوامـل     . ، سواء أكانت تفعل ذلك بمفردها أم نتيجة التفاعل مع مواد أخرى           اإلغراءاإلدمان أو   

 فيما يخـص    هميةألذات ا  المحتويات   عها في الحسبان لدى تحديد أولوية      بهذه المعايير، والتي يمكن وض     الصلة
التغير في تركيزها بين العالمات التجارية، ومدى وجـود         وبار والقياس، تركيز مادة معينة في السجائر،        االخت

  .العالمات التجارية المختلفةالمنتجات ذات المادة في 
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  :ذات األهميةوفيما يلي قائمة مؤقتة بمحتويات السجائر   -٢٧
  

  النيكوتين

  )مثل المواد المرطبة والنكهات(المضافات 

  داتدهيأل

  أيونات النشادر/ النشادر

  )ول واليوجينولنتمثل الم(الزيوت األثيرية 

م والكـروم   ومثل الزرنيخ والكـادمي    (فلزات
  )والرصاص والزئبق والنيكل والسيلينيوم

  مبيدات الهوام ومبيدات األعشاب

  )المضافة أو الطبيعية( السكريات 

  خاصة بالتبغنيتروزامينات 

  
نبعاثات يود الفريق العامل أن يشدد على أن القار والنيكوتين وأول أكـسيد الكربـون               وفيما يتعلق باال    -٢٨
ينبغي أن تكون االنبعاثات الوحيدة التي يتم قياسها ألغراض رصد المنتجات، حيث إنها ال تعطي مرتـسماً                  ال

يعتقد الفريق العامـل أن     الصحة العمومية   ب ذات الصلة  المعايير العامة    ومع استخدام . كيميائياً واسعاً بما يكفي   
مـواد  "ويشير مـصطلح    . ( مادة تُشكل أساساً سليماً لهذه األغراض      ٤٤التي تضم   " مواد تحليل هوفمان  "قائمة  

 عدادإهي من   ، و  المنفوث  الموجودة في دخان السجائر    والمسرطنةإلى قائمة بالمكونات السامة     " تحليل هوفمان 
  . مواد التحليل هذهعايير لتحديد أولوية وضع موقد يتعين.) الدكتور ديتريش هوفمان

  
  :ذات األهميةوفيما يلي قائمة مؤقتة بانبعاثات السجائر   -٢٩
  

  فورمالدهيد  أسيتالدهيد
  سيانيد الهيدروجين  أسيتون
  هيدروكينون  أكروليين

  أيزوبرين  أكريلونتريل
  مثل النيكل والسيلينوم والزرنيخ (فلزات   أحادي أمينوأفثالين

  )والكادميوم والرصاص والزئبق  ينوأفثالينثنائي أم
  ميثيل إيثيل الكيتون  أمينو بايفينيلثالثي 

  النيكوتين الصرف/ نيكوتين  رباعي أمينو بايفينيل
  أكسيد النتريك  النشادر
  أكسيد النتروجين  بنزين
  فينول  بيرين) أ(بنزو 

  بروبيونالدهيد  أحادي وثالثي البيوتادين
  بيريدين   باتيرالدهيد

  كينولين  أول أكسيد الكربون
  ريزورسينول  كاتيكول
  ستايرين  الكروم

  نيتروزامينات خاصة بالتبغ   النقيMالكريزول 
  تولوين  الكريزول ألف 
  القار/ مقدار إجمالي من مادة معينة  كروتونالدهيد
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في أساليب تحليـل  تمثل الخطوة األولى الحاسمة ليب المتبعة في تحليل المحتويات ت     وعلى خالف األسا    -٣٠
. ويقدر الفريق العامل أن اختيار نظام التدخين يشكل قضية مستمرة         . االنبعاثات في تحديد كيفية تدخين السجائر     

تكـون   يقصد منها أن     ن، والمستقاة من قياسات اآلالت، ال     نبعاثات الدخا  الفريق بأن المعطيات الخاصة با     ويقر
  . قياسات من هذا القبيلقياسات مجازة لتعرض اإلنسان، وال هي أصالً

  
ن ياس االنبعاثات ينبغي أن تـشمل تـدخي       وفي هذه المرحلة يعتقد الفريق العامل أن أساليب اختبار وق           -٣١

التعرض للدخان عن   (المنفوث   تجمع دخان التبغ     الكثافة من حيث  لسجائر في ظروف مختلفة     لاآلالت المختبرية   
ويـدرك الفريـق العامـل      . ح نظام تدخين محـدد    اقترم يقرر بعد ا   ن الفريق العامل ل   ؛ ومع ذلك فإ   )طريق الفم 

ل اعم األ شأن هذه القضية، ويعتزم دراسة هذه      ب ١ شبكة مختبرات التبغ التابعة للمنظمة     ا تضطلع به  األعمال التي 
  .في أحد اجتماعاته القادمة

  
  وضع األساليب

  
يتعلق بمعظم المحتويـات واالنبعاثـات      على الرغم من وجود أساليب تحليل يمكن التعويل عليها فيما             -٣٢

ويقترح الفريق العامل العمـل مـع الـشبكة علـى           . ا هذه األساليب لم تتم إجازته     غالبيةالمذكورة أعاله فإن    
 مالها، ودعم وضع أساليب جديدة في المجاالت التي ال توجد فيها          تكمدى ا استعراض هيكل األساليب المحددة و    

تحديد عملية  أن يتم   بمجرد  على األقل   االستعراض عامين   هذا  توقع أن يستغرق    ومن الم . أساليب من هذا القبيل   
ذات وإذا ما ُأضيفت محتويات أو انبعاثـات جديـدة          . االستعراض، وسيعتمد االستعراض على توافر التمويل     

  . إلى القوائم سيتعين أداء أعمال إضافية فيما يتعلق بوضع األساليبأهمية
  

  إجازة األساليب
  
د اإلجازة عملية جوهرية في وضع أي أسلوب، وذلك من أجل البرهنة على أن األسلوب المعنـي                 تُع  -٣٣

وقبل أن يقدم أي مبدأ توجيهي إلى مؤتمر األطراف العتماده يجـب            . التي وضع من أجلها   مناسب لألغراض   
 فيما يتعلق بأساليب جيةالنموذوخصائص اإلجازة . أوالً إجازة أسلوب االختبار والقياس الذي يتضمنه هذا المبدأ

، والتحديد، وحد الكشف،    )والقابلية للتكرار والقابلية لالستنساخ   (الدقة واإلحكام   : التحليل هي الخصائص التالية   
  .ية، والنطاق، والخطِّالتقدير الكميوحد 

  
ـ نيات الموجوالوعل أساليب مجازة فيما يتعلق بالق  وفيما يخص المحتويات توجد بالف      -٣٤ مثـل  (غ دة في التب

وتعكف تلك المنظمـة حاليـاً علـى وضـع أسـلوب            .  وضعتها المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس     ،)النيكوتين
  .وفيما يتعلق بالمحتويات األخرى لم تتم حتى اآلن إجازة أية أساليب. امينات الخاصة بالتبغروزتنيلل
  
قـاييس فيمـا    ظمة الدولية لتوحيد الم   وفيما يخص االنبعاثات هناك أساليب مجازة ومتاحة من قبل المن           -٣٥

لم تتم حتى اآلن إجازة أية أسـاليب فيمـا          و. نيات وأول أكسيد الكربون والماء والقار     بالنيكوتين والقلوا  يتعلق
  .يخص االنبعاثات األخرى

  

                                                           
للحصول على نسخة من الوثائق التي قدمتها شبكة مختبرات التبغ التابعة للمنظمة إلى الفريق العامل، والتي تـوجز     ١

س، ماساشوستس، نظام التدخين المكثف ونُظام اآلالت المختبرية        الميزات والعيوب التقنية للمنظمة الدولية لتوحيد المقايي      
لتدخين السجائر البديلة للمدخنين، يرجى االتصال باألمانة المؤقتة أو مبادرة منظمة الصحة العالمية للتحرر مـن التبـغ                  

  .tfi@who.int: على عنوان البريد اإللكتروني التالي



    A/FCTC/COP/2/8   

7 

إلرساء عمليـة   وقد بدأ الفريق العامل مناقشة مع الشبكة بخصوص الظروف التي قد تكون ضرورية                -٣٦
أما النقاط الرئيسية التي سيتعين وضعها في االعتبـار         . ساليب التحليل التي لم تتم بعد إجازتها      ئمة أل إجازة مال 

، وعدد المواد التي يتعين أن يقـوم         هذه فتشمل عدد المختبرات المستقلة التي ينبغي إشراكها في عملية اإلجازة         
  .كل مختبر باختبارها

  
 إجازة أساليب التحليل التي تشمل كل المحتويات المذكورة أعاله          وتشير تقديرات الفريق العامل إلى أن       -٣٧

 ٢٠٠ ٠٠٠يمكن أن تبلغ تكلفتهـا      التي   أساليب المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس و      بالفعل ضمن لم يتم إدراجها    
ـ              وفيما  . دوالر أمريكي  سجائر يتعلق باألساليب التي لم تتم إجازتها على هذا النحو أيضاً فيما يخص انبعاثات ال
ويقترح الفريق العامل العمل مـع الـشبكة علـى          .  دوالر أمريكي  ٢ ٠٠٠ ٠٠٠ تبلغ التقديرات    ذات األهمية 

التوصل إلى تقديرات أدق للتكاليف، تشكل جزءاً من خطة عمل مفصلة تُعرض على مؤتمر األطـراف فـي                  
  .دورة الحقة

  
المذكورة أعاله قد تـستغرق  واالنبعاثات ت أن إجازة األساليب الخاصة بالمحتويا   إلى   اتتوقعوتشير ال   -٣٨

  .عدة سنوات، وذلك حسب توافر التمويل
  

  قدرة المختبرات
  
يقوم صانعو السجائر باختبـار وقيـاس       من المتوقع أن تنص األطراف، في خاتمة المطاف، على أن             -٣٩
  .٩المادة لمحتويات واالنبعاثات، حسب المبادئ التوجيهية التي سيتم اعتمادها عمالً بأحكام ا
  
ـ                -٤٠ ا مـن   ويقر الفريق العامل بأن بعض األطراف قد ترغب في التحقق من المعطيات المتحصل عليه

وُأشير إلى إمكانية أن تتحمـل دوائـر        . ها الختباراتها وقياساتها الخاصة   وذلك عن طريق أدائ    ،دوائر الصناعة 
طريق الرسوم المفروضة على التراخيص     صناعة التبغ تكاليف االختبار والقياس ألغراض التحقق، وذلك عن          

 تسجيل العالمات التجارية على النحو المتبع فـي          نظام أو عن طريق التسجيل السنوي للعالمات التجارية، مثل       
 ويعتقد الفريق العامل أنه فيما يتعلق بمحتويات منتجات التبغ من المرجح العثور علـى مختبـرات                 ١.البرازيل

 وجـود   انقتضيبعاثات الصادرة عن منتجات التبغ ي     مع ذلك فإن اختبار وقياس االن     و. مستقلة في جميع األقاليم   
وال يمكن حتى اآلن العثور علـى مختبـرات         . موظفين متخصصين ومعدات تخصصية للغاية في المختبرات      

إلى تنمية  وسيتعين تعزيز االستراتيجيات الرامية     .  العالم أقاليممستقلة بإمكانها أداء هذا النمط من العمل في كل          
، ويقترح الفريق العامل العمل مع الشبكة على تحديـد سـبل            األقاليمالموارد وقدرات المختبرات في عدد من       

  .الممكنةالتنمية 
  
مة هذه   مدى مالء  التحقق من معطيات القياس، وتقدير    الخاصة ب بدائل  الويخطط الفريق العامل لتحري       -٤١

إصدار البديلة هو   لتحقق   سبيل المثال يمكن أن يكون أحد نهوج ا        علىو. البدائل لضمان إجازة المعطيات المعدة    
  .تجري االختبارات والقياسات التي الشهادات مسبقاً للمختبرات

  
  
  

                                                           
مبادرة التحـرر مـن التبـغ، بخـصوص أفـضل      / ا منظمة الصحة العالميةستصدر قريباً هذه الوثيقة التي أعدته   ١

  .الممارسات في تنظيم المنتجات
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  التبليغات
  
 من أساليب التحليل إلى الجمهور يمكن أن يؤدي إلى سوء           المستقاةيقر الفريق العامل بأن تبليغ النتائج         -٤٢

وللحيلولة دون حدوث سوء الفهم هـذا قـد ترغـب           . رض األفراد والمخاطر الصحية   تعالخاصة ب فهم الفروق   
 بـالتزامن مـع     ،١٠األطراف في النظر، في مرحلة الحقة، في اعتماد المبادئ التوجيهية عمالً بأحكام المادة              

  .٩اعتماد المبادئ التوجيهية عمالً بأحكام المادة 
  
ما إذا كـان ينبغـي      جيهات مؤتمر األطراف فيما يتعلق ب     ويرغب الفريق العامل في الحصول على تو        -٤٣
  .التحليلية الكيمياءوضع المبادئ التوجيهية في مجال ل يعطي األولويةال أن  أم
  
وبالنظر إلى المعلومات السابقة هل يوافق مؤتمر األطراف على أن تكون األولوية األولـى للفريـق                  -٤٤

  ؟الكيمياء التحليليةالعامل هي وضع المبادئ التوجيهية في مجال 
  

  علم السمومالمبادئ التوجيهية في مجال 
  
وتجرى هذه الدراسات   .  دراسة اآلثار الضارة للمواد الكيميائية على الكائنات الحية        علم السموم هو  إن    -٤٥

دراسة السموميات فـي الكائنـات      (، وعلى الحيوانات    ) في المختبر  اتيوممدراسة الس  (المستنبتةعلى الخاليا   
  ).عن طريق البحوث التي تجرى على المتطوعين من البشر(أو على البشر ) الحية

  
ويدرك الفريق العامل أن اختبار وقياس سمية محتويات السجائر وانبعاثاتها تُشكل مجاالً مستجداً يعـد                 -٤٦
  . في رصد منتجات التبغالستخدامبا
  
 الكائنات الحية هي أساليب راسخة بوجه عام، ولكن اسـتخدامها           فيلمختبر أو   وأساليب الدراسة في ا     -٤٧

فعلى سبيل المثال فإنـه فـي       . فيما يتعلق باختبار محتويات وانبعاثات منتجات التبغ يعد محدوداً بعض الشيء          
الحالة  و يةالبخار/ يةالغازالحالة  حاالت االنبعاثات ال يوجد بالفعل إال عدد قليل من األساليب المتبعة في دراسة              

، وكذلك كمية الدخان اإلجمالية، ومع ذلك فإن قيمتها كأداة رصد مازال يتعـين إخـضاعها                )الصلبة(ية  الجسيم
يتسنى عرض أي مبدأ توجيهي علـى       سيلزم االضطالع بالكثير من أعمال التطوير واإلجازة قبل أن          و. للتقييم

  .مؤتمر األطراف العتماده
  
ارب البشرية فإن قيمة استخدام الواصمات البيولوجية مازالت أبعد ما تكون عن عدم           وفيما يتصل بالتج    -٤٨

ما الواصمات البيولوجية التي ينبغـي قياسـها        : ومن القضايا التي من الضروري النظر فيها ما يلي        . االلتباس
تفسير قياسـات   كيف يمكن   وهل يمكن أن تكون الواصمات البيولوجية مفيدة في رصد منتجات التبغ؟            وولماذا؟  

 وباإلضافة إلى ذلـك فإنـه       . بين األفراد في االستجابة للمواد السمية      اتختالفالالواصمات البيولوجية في ظل ا    
مـن الـضروري    آلثار متاحة حالياً فـإن      لخاصة ببعض الواصمات البيولوجية ل    األساليب ا أن  على الرغم من    

وأخيراً فإنه سيكون من الضروري     . اآلثار البيولوجية استخدامها كأداة رصد لتقدير     مواصلة العمل على تطوير     
  . االعتبارات األخالقية والقضايا الخاصة بالقدرات وتكلفة ضبط التجارب البشريةبحث

  
  .أية مجموعة من اإلجراءاتبويعتزم الفريق العامل تكوين فهم أفضل لهذه القضايا قبل التوصية   -٤٩
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   عن االعتمادالمبادئ التوجيهية لتقدير المسؤولية
  
يعد تقدير المسؤولية عن اإلدمان واحتمال االعتماد عنصراً هاماً من عناصر تقييم سالمة العديد مـن                  -٥٠

ـ    . المركبات الطبية الجديدة التي تؤثر على نشاط الجهاز العصبي المركزي          ات تعتمـد   ديروإلجراء هـذه التق
 فـي المختبـر   المتبعة في إجراء التجـارب   ليب الراسخة   السلطات الوطنية عادة على النتائج المتأتية من األسا       

  .على الكائنات الحية، إلى جانب نتائج التجارب السريرية، حسب االقتضاءو
  
ألن من المعروف أن منتجات التبغ تسبب االعتماد عليها، فمن المتوخى أن أساليب تقدير المسؤولية               و  -٥١

 هذه األساليب للمـساعدة     وقد يمكن االستناد إلى   .  مقتضياتها تكييفها حسب عن اإلدمان واحتمال االعتماد يمكن      
، )، واآلثـار المزاجيـة، واآلثـار الجانبيـة         المعززة على سبيل المثال اآلثار    (الذاتيةستجابات  االعلى دراسة   

واالعتمـاد  )  ومدة تعاطيهـا   وتناولهامثل أنماط السعي إلى الحصول على المخدرات        (واالستجابات السلوكية   
  .لدى من يتعاطون منتجات التبغ) االمتناع وكبت االمتناعمثل  (البدني

  
فـي  االعتماد  خصائص اإلغراء وإحداث    وفي مجال تحليل منتجات التبغ يعتبر مفهوم اختبار وقياس            -٥٢

 رصد منتجات التبغ بوجـه      من أجل مفهوماً جديداً إلى حد ما، ولم يتم بعد تحديد تطبيقه           مختلف منتجات التبغ    
غير على الرغم من أن الفريق العامل يعتقد أن هذا المجال مجال واعد للغاية فإنه يرى أن المعارف                  و. خاص
ويشجع الفريق العامل األطـراف علـى دعـم         .  للمضي قدماً في إعداد المبادئ التوجيهية في هذا الوقت         كافية

ويعتزم الفريق العامل   . ت القادمة ، لكي يتسنى وضع األساليب المناسبة في السنوا       الميدانتحقيق التقدم في هذا     
  .المجال في هذا التطوراترصد 

  
  قالب المبادئ التوجيهية المقترح

  
بالكيمياء التحليلية   فيما يتعلق    ٩د هيكل المبادئ التوجيهية الخاصة بالمادة       يقترح الفريق العامل أن يحدَّ      -٥٣

جيهية الخاصة باالختبار والتي وضعتها المنظمة       ومعدل من المبادئ التو    مقتبسوهو قالب   (طبقاً للقالب التالي    
  :)الدولية لتوحيد المقاييس ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي

  
  االعتبارات األولية  )أ(

  األسلوبالذي يستند إليه مبدأ ال  )ب(

  وصف األسلوب  )ج(

   االختبارةادصة بمالمعلومات الخا  )د(

  القابلية للتكرار والدقة  )ه(

  جازةالمواد المرجعية وأساليب اإل  )و(

  أداء االختبار  )ز(

  حساب النتائج  )ح(

  .المعطيات والتبليغ  )ط(
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معلومـات عـن إجـراءات جمـع العينـات          على  مل المبادئ التوجيهية    توباإلضافة إلى القالب ستش     -٥٤
 المتعلقةوتكاليف التشغيل، حيثما أمكن، تقديرات لتكاليف البنية التحتية، وتكاليف التدريب،          ،وسيوفروتطويعها،  

  . األسلوبتطبيقلتكاليف تقديرات على مل كل مبدأ توجيهي أيضاً توسيش. بأداء األسلوب
  
كـي  وأخيراً يقترح الفريق العامل أن تخضع أية مبادئ توجيهية، قبل تقديمها إلى مؤتمر األطـراف                  -٥٥
  .دها، لمشاورات عامة، يمكن أن تتم عن طريق اإلنترنتيعتم

  
وبالنظر إلى المعلومات السابقة هل يوافق مؤتمر األطراف، من حيث المبدأ، علـى قالـب المبـادئ                   -٥٦

  التوجيهية المقترح؟
  

   وسمات التصميمات المنتجخصائص: قضايا ذات صلة
  
منتجات التبغ غير المحتويات واالنبعاثات، وال تـذكر سـمات          خصائص ل  صراحة   ٩تذكر المادة   ال    -٥٧

سمات رغم من ذلك فإن مؤتمر األطراف طلب، أثناء دورته األولى، أن يضع الفريق العامل               وعلى ال . التصميم
  ١.في الحسبان لدى وضع المبادئ التوجيهية، كما هو وارد في القالب المعتمدالتصميم 

  
 التبغ، بما في ذلك سمات التـصميم، إلـى مجموعـة واسـعة مـن      ات منتجعبارة خصائصتُشير  و  -٥٨

وتوجد بالفعل  . بغالتكمية  عال، ومن محيط السيجارة إلى كثافة       تإلشالقابلية ل ية السجائر إلى    ، من تهو  الخصائص
  . ص التصميم هذه، وقد ترغب السلطات الوطنية في جمع المعلومات عنهائصاأساليب لتقييم خ

  
ن أم ال ما إذا كان يمكجيهات مؤتمر األطراف فيما يتعلق بالحصول على توفي  الفريق العامل يرغبو  -٥٩
شمل خصائص أو سمات تصميم منتجات ي، ٩ تقييم المحتويات واالنبعاثات، كما هو محدد في المادة  أنفهمأن ي
ويقترح الفريق العامل، في حالة موافقة مؤتمر األطراف، العمل مع شبكة مختبرات التبغ التابعة لمنظمة               . التبغ

 نوعية وكمية خصائص المنتجات تلك، باإلضـافة إلـى          الصحة العالمية على تحديد األساليب المناسبة لقياس      
  .المحتويات واالنبعاثات

  
المحتويـات  " عبـارة   يفهـم أن أنوبالنظر إلى المعلومات السابقة هل يوافق مؤتمر األطراف علـى          -٦٠

  تشمل الخصائص، بما في ذلك سمات تصميم منتج التبغ ذاته؟" واالنبعاثات
  

   المعطيات العالميمستودع
  
، ٩ تتعلق بالقدرات عند اعتماد المبادئ التوجيهية الخاصة بالمـادة           مشكالتسيواجه معظم األطراف      -٦١

 بالتحقق من نوعية المعطيات المجموعة، وتحليل المعطيات، وفهم مغزاها، والتصرف بنـاًء             يتصلفيما  وذلك  
  . الجديدةعلى هذه المعرفة

  
لمجتمع المدني أن ينظر الفريق العامل فـي تحديـد          اومنظمة الصحة العالمية    ممثلي  اقترح كل من    و  -٦٢

 عالمي للمعطيات الخاصة بالتبغ، بما في ذلـك المعطيـات ذات الـصلة بالمحتويـات واالنبعاثـات                  مستودع
ع المعطيـات   يجمت، وذلك بغية توفير وسيلة فعالة وعالية المردود ل        ها، مثل سمات تصميم   اتوخصائص المنتج 

                                                           
١   A/FCTC/COP/1/DIV/8_FCTC/COP1(15).  
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 العالمي فرصة   المستودعيمكن أن يتيح    و ١.ا وتقييمها ونشرها على نحو مالئم     التي تجمعها األطراف وتخزينه   
 لتحليـل   متماسـك مركزي للمعطيات، وكذلك بروتوكول     ومستودع   وسيلة موحدة لجمع المعطيات،      الستحداث
  .المعلومات

  
فـي   أكثـر تفـصيالً      والبحث على نحـو    وسيلة جديرة باالهتمام     يشكلويرى الفريق العامل أن ذلك        -٦٣

  .المستقبل
  

  المبادئ التوجيهية التي لديها إمكانية وضع المقاييس
  
، ٩عتمدها مؤتمر األطراف، عمـالً بأحكـام المـادة          امل بأن المبادئ التوجيهية التي ي     يقر الفريق الع    -٦٤

ويرغب الفريق العامل في الحصول على توجيهـات        .  توحيد مقاييس أساليب االختبار والقياس     فعلسيكون لها   
وقد ناقش الفريـق    . ؤتمر األطراف بشأن الكيفية التي يعتزم بها ممارسة اختصاصه المتعلق بتوحيد المقاييس           م

فيما يلي بيـان الخيـارين   و. العامل خيارين ممكنين ومجديين بشأن مسألة مقاييس اختبار وقياس منتجات التبغ     
  :المعروضين على مؤتمر األطراف

  
   الخاصة باختبار وقياس التبغ؛مقاييسه اختصاصه بوضع ممارسة  )أ(
  
، بدعم مالي وسياسي من مؤتمر األطراف، للعمل مع          الصحة العالمية  منظمةتوجيه طلب إلى      )ب(

في ) ١٢٦اللجنة التقنية (اللجنة التقنية المعنية بالتبغ ومنتجاته والتابعة للمنظمة الدولية لتوحيد المقاييس     
  .مجال وضع مقاييس اختبار وقياس التبغ

  
 بـالموارد   شبكة مختبرات التبغ التابعـة للمنظمـة      يزود مؤتمر األطراف    ويقتضي الخيار األول أن       -٦٥

مـا كانـت المختبـرات      ول. أساليب اختبار وقياس انبعاثات ومحتويات التبغ     جازة  الالزمة، من أجل وضع وإ    
. من تأثير دوائر الـصناعة    المستقلة فقط هي التي تشارك في الشبكة فإن من شأن هذا الخيار أن يوفر الحماية                

  . اإلجراءاتووضعومع ذلك فإن هذا الخيار سيتطلب تكوين القدرات 
  
بيد أنه من   .  التمويل بعضاً من ضغوط   ميزانية مؤتمر األطراف     يخفف عن أما الخيار الثاني فيمكن أن        -٦٦

مقاييس في مجال منتجات التبغ     الناحية التاريخية فإن عملية التطوير التي تضطلع بها المنظمة الدولية لتوحيد ال           
  .لم تكن دائماً تدعم غايات الصحة العمومية

  
ولدى مؤتمر األطراف اختصاص وضع مقاييس دولية في المجاالت التي تشملها اتفاقية منظمة الصحة   -٦٧

لمعتمدة من  وهناك أمثلة عديدة للمبادئ التوجيهية التقنية، والصكوك المماثلة غير الملزمة وا          . العالمية اإلطارية 
، أو المبادئ التوجيهيـة     هيئة الدستور الغذائي  في إطار   المعتمدة  قبل الهيئات الدولية، مثل المواصفات الغذائية       

رف ببعضها كمقاييس دولية فـي المجـاالت ذات      وقد اعتُ  . عدد من المعاهدات البيئية    المعتمدة في إطار  التقنية  
ستقدم األمانة المؤقتة وثيقة عن هذه القـضية        و. عتراف الدولي العام  الصلة، األمر الذي يعد إشارة قوية إلى اال       

  .إلى مؤتمر األطراف
  

                                                           
المبادئ التوجيهية لتكـوين  : توصية مجموعة الدراسة التابعة لمنظمة الصحة العالمية والمعنية بتنظيم منتجات التبغ   ١

منظمـة  (ث واختبارات منتجات التبغ، والبروتوكوالت المقترحة للبدء في اختبار منتجات التبـغ             القدرة على إجراء بحو   
  ).٢٠٠٤الصحة العالمية 
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 باعتمـاد    المتعلـق  وبالنظر إلى المعلومات السابقة كيف يود مؤتمر األطراف ممارسة اختـصاصه            -٦٨
ـ     توحيد مقاييس بنفسه،  المقاييس الدولية الختبار التبغ؟ هل يعتزم العمل كهيئة          ب مـن شـبكة      وذلك بـأن يطل

 لهـذا   مختبرات التبغ التابعة للمنظمة أن تضع وتُجيز أساليب اختبار انبعاثات التبغ، ويقدم لها التمويل الـالزم               
ة لتوحيد المقاييس من أجـل       في عملها مع المنظمة الدولي      الصحة العالمية  منظمةالغرض؟ أو هل يود أن يدعم       

  جازة أساليب اختبار انبعاثات التبغ؟وضع وإ
  
  مل في المستقبلالع
  
  :، القيام باألمور التاليةواليته لكي يتسنى له، على سبيل األولويةنطاق يقترح الفريق العامل توسيع   -٦٩
  

  ؛)المناسبة الختبار وقياس االنبعاثات(مواصلة دراسة قضية نُظم التدخين   )أ(
  
 من حيـث التكـاليف،       المترتبة جازة أساليب التحليل، بما في ذلك اآلثار      إعداد خطة عمل إل     )ب(

  وذلك بمساعدة من الشبكة؛
  
مسؤولية دراسة آليات تمويل اختبار وقياس محتويات وانبعاثات منتجات التبغ، وكذلك مناقشة              )ج(

  .دوائر الصناعة في هذا السياق
  

   االستناد إليهيتعينالعمل الجاري الذي 
  
ادئ التوجيهية إلى العمل الجـاري إنجـازه        طلب مؤتمر األطراف، أثناء دورته األولى، أن تستند المب          -٧٠

 بتنظيم منتجـات    ة للمنظمة والمعني  ة الدراسة التابع  ومجموعةبالفعل برعاية مبادرة المنظمة للتحرر من التبغ،        
  .وفيما يلي نبذة عن هذا العمل. التبغ

  
  شبكة مختبرات التبغ التابعة لمنظمة الصحة العالمية

  
ن أجل إجراء البحوث واالختبـارات      ر من التبغ شبكة مختبرات التبغ م      ت مبادرة المنظمة للتحر   أنشأ  -٧١

األحكـام الخاصـة    منتجات التبغ على الصعيد العالمي، ومواصلة العمل على تحقيق أهداف وغايات            الخاصة ب 
  .اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغبتنظيم منتجات التبغ في 

  
  :بكة فيما يليتتمثل مرامي الشو  -٧٢
  

تكوين القدرة العالمية على إجراء االختبارات والبحوث الخاصة بالتبغ مـن أجـل اختبـار                 )أ(
  ؛ةالتنظيميللوائح منتجات التبغ للتحقق من االمتثال 

  
 فيما يخص اختبار المحتويات واالنبعاثـات، وتبـادل         متوائمةإجراء البحوث ووضع مقاييس       )ب(

  ارات التبغ؛مقاييس ونتائج بحوث واختب
  
  توفير المعلومات الالزمة ألنشطة تقدير المخاطر فيما يتعلق بتعاطي منتجات التبغ؛  )ج(
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كي يتسنى تحويل المعطيات إلى معلومات ذات مغزى مة لهذه النتائج   عملية تبليغ متوائ   إرساء  )د(
  .عن االتجاهات السائدة، يمكن مضاهاتها عبر البلدان وعلى مر الزمن

  
   بتنظيم منتجات التبغة لمنظمة الصحة العالمية والمعنيةدراسة التابع المجموعة

  
 قام المدير العام لمنظمة الصحة العالمية بإضفاء الطـابع الرسـمي            ٢٠٠٣نوفمبر  / في تشرين الثاني    -٧٣

 على اللجنة االستشارية العلمية المخصصة المعنية بتنظيم منتجات التبغ، وذلك بتغيير وضعها لتصبح مجموعة             
مجموعة الدراسة التابعة لمنظمـة الـصحة       ،  تغيير وضعها بعد   ،أصبحت اللجنة االستشارية العلمية   و. دراسة

، والعالج مـن    المنتجاتوتتألف مجموعة الدراسة من خبراء في تنظيم        . العالمية والمعنية بتنظيم منتجات التبغ    
 المجـراة  البحـوث  ةطليعويستند عملها إلى . هاالعتماد على التبغ، والتحليل المختبري لمكونات التبغ وانبعاثات      

االختبارات مـن أجـل سـد الثغـرات         بإجراء البحوث و  وهي توصي   . بشأن القضايا الخاصة بمنتجات التبغ    
وتقوم مجموعة الدراسة، باعتبارها كياناً تابعاً للمنظمة ذا طـابع رسـمي،            . التنظيمية في مجال مكافحة التبغ    

التنفيذي التابع للمنظمة عن طريق المدير العام، من أجل استرعاء اهتمام الـدول             بتقديم تقاريرها إلى المجلس     
األعضاء إلى الجهود التي تبذلها المنظمة في مجال تنظيم منتجات التبغ، وهو مجال يعد من المجاالت الجديدة                 

  .والمعقدة فيما يخص مكافحة التبغ
  
  : التاليةة الدراسة، نشرت المنظمة الوثائق الثمانيعن طريق اللجنة االستشارية العلمية، ثم مجموعو  -٧٤
  

   عملية تقييم منتجات التبغ الجديدة أو المعدلة؛توجهبيانات المبادئ التي   )أ(
  
   والتنظيم في منتجات التبغ والمنتجات األخرى غير منتجات التبغ؛،كوتينيالتوصية الخاصة بالن  )ب(
  
  نتجات التبغ؛التوصية الخاصة بمكونات وانبعاثات م  )ج(
  
قيـاس حـصائل    المزاعم الصحية المستمدة من أسـلوب       بستنتاجات والتوصيات الخاصة    اال  )د(

  ؛لمنظمة الدولية لتوحيد المقاييس ولجنة التجارة االتحاديةاالسجائر المشترك بين 
  
  التوصية الخاصة بمنتجات التبغ العديم الدخان؛  )ه(
  
تطوير القدرات الخاصة ببحوث واختبارات منتجات التبغ       المبادئ التوجيهية ل  : التوصية بشأن   )و(

  والبروتوكوالت المقترحة للبدء في اختبار منتجات التبغ؛
  
   تنظيم منتجات التبغ في كندا؛-أفضل الممارسات في مجال مكافحة التبغ   )ز(
  
جراءات اآلثار الصحية ولوازم البحوث واإل    : النرجيلةب تدخين التبغ    -مذكرة استشارية علمية      )ح(

  .الموصى بها من قبل المنظمين
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 التابعة للمنظمة الدوليـة لتوحيـد       ١٢٦منظمة الصحة العالمية تسعى إلى التعاون مع اللجنة التقنية          
  المقاييس

  
ض لنقد شـديد    رختبار السجائر تع  النظراً ألن المقياس الذي وضعته المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس            -٧٥

نـوفمبر  / ، في تشرين الثاني   ١٢٦التقنية  اللجنة  لصحة العمومية أقنعت منظمة الصحة العالمية       من قبل خبراء ا   
وقد . وضع أسلوب جديد الختبار السجائر    ، وذلك من أجل     ٩ريق عامل يسمى الفريق العامل      ، بإنشاء ف  ٢٠٠٤

يتوصـل أي مـن     ولـم   . لمشاركة في الفريق العامل   لحشدت منظمة الصحة العالمية خبراء الصحة العمومية        
 وحثت منظمة الصحة    ١. وال الجلسة العامة إلى توافق آراء بخصوص أسلوب اختبار السجائر          ٩ الفريق العامل 

 أي بند عمل جديد يستهدف تحديد نظام تدخين مكثف إلـى أن             جيل على تأ  ١٢٦العالمية أعضاء اللجنة التقنية     
  . الواردة في المعاهدة بشأن تنظيم منتجات التبغيبتّ مؤتمر األطراف في مبدأ توجيهي بخصوص تنفيذ األحكام

  
 ١٢٦ أرسلت منظمة الصحة العالمية خطاباً إلى اللجنة التقنية          ٢٠٠٦نوفمبر  /  تشرين الثاني  ٢٨وفي    -٧٦

 الذي عقد في أوتـاوا فـي تـشرين          لمتي تمخض عنها اجتماع الفريق العا     تبلغها فيه بالحصائل ذات الصلة ال     
 بـأن   ١٢٦وأبلغت المنظمة اللجنة التقنيـة      . ٩ شأن المبادئ التوجيهية الخاصة بالمادة     ب ٢٠٠٦أكتوبر  / األول

الفريق العامل قرر، بعد أن نظر في القضايا العلمية والمنهجية، أن من الضروري، قبل التوصل إلى قـرار،                  
الـذي  خان   الـد  تنفيسالتشاور مع المختبرات الحكومية والمستقلة القائمة ومع جهات أخرى بخصوص نظام            

 القول إن منظمة الـصحة      ىوقصار. جارية اآلن التشاورية   وتلك العملية    ، إعداد عينات االختبار   سيستخدم في 
 الـسجائر ذات    تـدخين اختبار آالت   ل عملها الخاص بتطوير نظام      ي تأج ١٢٦ة طلبت من اللجنة التقنية      العالمي

جازة أي نظـام    استثمار الموارد في تطوير وإ     تخذ مؤتمر األطراف قراره، حيث إن      إلى أن ي   ،الدخان المكثف 
ولدى كتابة هذا   . النظام الذي سيوصي به مؤتمر األطراف     بوضوح  تكون له فائدة كبيرة إلى أن يحدَّد        ن  لجديد  

 ريثما تُتخذ قـرارات      عملها ستُؤجل ١٢٦إذا كانت اللجنة التقنية     اليزال يتعين معرفة ما     المرحلي كان   التقرير  
 تلـك القـرارات فـي       أخذ ستمضي قدماً وتضع المقاييس دون       في دورتيه الثانية والثالثة، أم    اف  مؤتمر األطر 

  .الحسبان
  
  
  

=     =     =  

                                                           
 التابعة للمنظمة الدولية لتوحيـد المقـاييس   ١٢٦ للجنة التقنية ٢٠٠٦مايو / أثناء الجلسة العامة التي عقدت في أيار   ١

لى أعضاء وفود مؤتمر األطراف المهتمين نسخة كاملة من تقريـر الفريـق             سمح لمنظمة الصحة العالمية بأن توزع ع      
وللحصول على نسخة من هذا التقرير يرجى االتصال بمبادرة منظمة الصحة العالمية للتحرر من التبغ علـى   . ٩العامل  
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