
 
  منظمـة الصحـة العالميـة

  A/FCTC/IGWG/2/5  الفريق العامل الحكومي الدولي المفتوح العضوية
  ٢٠٠٥ رايين/ كانون الثاني ٢٧  المعني باتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية            

  بشأن مكافحة التبغ
 الدورة الثانية

   من جدول األعمال المؤقت٢البند ا
  
  
  
  

  األولى للفريق الحكوميأنشطة األمانة منذ الدورة 
  الدولي المفتوح العضويـة المعني باتفاقية منظمة

  ة اإلطارية بشأن مكافحة التبغيالصحة العالم
  

  مذكرة من األمانة
  
  

  مقدمـة
  
اإلطارية بـشأن   اتفاقية منظمة الصحة العالمية     لصحة العالمية السادسة والخمسـون     اعتمدت جمعية ا    -١

من االتفاقية على أن    ) ٢(٢٤وتنص المادة    .١-٥٦ع ص ج، بموجب القرار    ٢٠٠٣ مايو/ مكافحة التبغ في أيار   
واضطلعت المنظمة منـذ    ". تتولى منظمة الصحة العالمية وظائف األمانة إلى أن يتم تعيين وإنشاء أمانة دائمة            "

ية والتشجيع على    بتوجيه الجهود لتقديم الدعم التقني للدول األعضاء بغية تدعيم بناها األساس           ٢٠٠٣مايو  / أيار
وواصلت المنظمـة، مـن خـالل       . توقيع االتفاقية وتصديقها والموافقة عليها وقبولها واالنضمام إليها وتنفيذها        

شبكتها من المكاتب اإلقليمية والقطرية القائمة، العمل على بناء القدرات، وإعداد أدلة عن السياسات وغيرهـا                
وتمكنّت األمانة، من خالل مذكرات التفـاهم       .  وعقد حلقات العمل   من األدلة العملية، وتحديد أفضل الممارسات     

ضعتها بين المنظمة واألمم المتحدة، ووكاالتها المتخصصة والمنظمات الحكومية         وغيرها من الصكوك التي و    
الدولية المعنية األخرى، من االستفادة من الخبرات والموارد ومن تبادل المعلومات للترويج لالتفاقيـة وبنـاء                

 ١ تقرير عن أنشطة األمانة منذ اعتماد االتفاقية اإلطاريـة         وقدم. لقدرة على مكافحة التبغ في الدول األعضاء      ا
إلى الدورة األولى للفريق العامل الحكـومي       ) ٢٠٠٤مايو  /  وأيار ٢٠٠٣مايو  / أي أنه يغطي الفترة بين أيار     (

 خالل الستة أشهر التي انقضت منـذ انعقـاد          ويغطي التقرير الحالي أنشطة األمانة    . الدولي المفتوح العضوية  
  ).٢٠٠٤ديسمبر /  إلى كانون األول٢٠٠٤يونيو / أي من حزيران(الدورة األولى 

  
  حلقات العمل لرفع مستوى الوعي والدعم التقني

  
واصلت المنظمة تقديم الدعم لحلقات العمل الهادفة إلى رفع مستوى الوعي وبناء القدرات والمعدة من                 -٢

تخذي القرارات في الحكومات، والمهنيين الصحيين وغيرهم من المسؤولين العاملين في مجال مكافحـة              أجل م 
د، كمـا عقـد اجتمـاع        بشأن االتفاقية اإلطارية في بلغرا     ٢٠٠٤مايو  / وعقد اجتماع تشاوري في أيار    . التبغ

                                                           
  .A/FCTC/IGWG/1/2لوثيقة    ا١
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العـشر  ول األعضاء   بشأن التبغ والتجارة والصحة للد    لرفع مستوى الوعي     ٢٠٠٤أغسطس  / تشاوري في آب  
وعقدت المنظمة حلقات العمل دون اإلقليمية الثانية لرفع        . في بينانغ، ماليزيا  " رابطة أمم جنوب شرق آسيا    "في  
وى الوعي للدول اإلثنتي عشرة األعضاء في المنظمة والجماعـة االقتـصادية لـدول غـرب أفريقيـا،                  تمس

وعقدت المنظمة حلقة عمل دون     .  في داكار  ٢٠٠٤ر  سبتمب/  أيلول ١٠ إلى   ٩واستضافتها حكومة السنغال من     
إقليمية أخرى لرفع مستوى الوعي للدول األعضاء اإلحدى عشرة في رابطة أمم جنوب شرق آسيا والـصين                 

كما عقدت المنظمة حلقة عمل دون إقليميـة        . ٢٠٠٤سبتمبر  /  أيلول ٢٨ و ٢٧استضافتها حكومة فييت نام بين      
/  كانون األول١٧ إلى ١٥المتوسط، استضافتها حكومة مصر في القاهرة من لسبع دول أعضاء في إقليم شرق 

مين للمسؤولين الصحيين بشأن االستراتيجيات     ووجاءت هذه االجتماعات بعد مشاورات لمدة ي      . ٢٠٠٤ديسمبر  
تفاقية العملية لبناء القدرات من أجل مكافحة التبغ، ولنشر الوعي للقطاعات الحكومية األخرى كوسيلة لتعزيز اال

  .كأطراف فيهااإلطارية، وتيسير انضمام الدول إلى االتفاقية اإلطارية 
  
وواصلت المنظمة االستجابة لطلبات تقديم الدعم التقني والقانوني الواردة من الدول األعضاء للتشجيع               -٣

ة األخرى الهادفـة    على تصديق االتفاقية وإقرارها وقبولها واالنضمام إليها، كما أنها تدعم األنشطة التحضيري           
وقدمت أيضاً معلومات تقنية من خالل عقد جلسات إحاطة منتظمة وتوفير المواد المطبوعة             . إلى تنفيذ االتفاقية  

  .وتقديم العروض في محافل أخرى
  

  تطوير البحوث والسياسات
  

  اقتصاديات مكافحة التبغ
  
لد كله في قيرغيزسـتان لتقـدير       استهلت دراسة ترتكز على مسوحات األسر المعيشية على نطاق الب           -٤

وضمت الدورة الحادية عشرة لمؤتمر األمم المتحدة للتجـارة         . الخسائر االقتصادية المترتبة على تعاطي التبغ     
بالعولمة ووباء  "، فريقاً معنياً    ٢٠٠٤يونيو  / المنعقدة في ساو باولو، البرازيل، في حزيران      ) األونكتاد(والتنمية  

، ركّز على الصلة بين التبغ، والفقر واألهداف اإلنمائيـة لأللفيـة وأهميـة إدراج        "لتنميةمكافحة التبغ وا  : التبغ
واستكملت الدراسة عن تأثير األمراض     . مكافحة التبغ في البرامج اإلنمائية للبلدان والمنظمات الحكومية الدولية        
  .٢٠٠٥اير ني/ المتصلة بالتبغ في بنغالديش وتم تعميمها في ذلك البلد في كانون الثاني

  
   مكافحة التبغنقواني

  
لتوفير الـدعم    الذي أعدته وغيره من المواد القانونية        ١تستخدم المنظمة الدليل التمهيدي لمكافحة التبغ       -٥

  .القانوني في حلقات العمل الخاصة برفع مستوى الوعي والدعم التقني آلحاد الدول األعضاء
  

  تنظيم المنتجات
  
تمد على مقاييس القار والنيكوتين لتحديد مدى التعـرض البـشري ومخـاطر             مازالت بلدان كثيرة تع     -٦

لكن العلم يتطور في هذا المجال، وبوجود إمكانية وضـع اسـتراتيجيات            . األمراض الناجمة عن منتجات التبغ    
فعالة لتنظيم المنتجات، تتطلع الدول األعضاء نحو المنظمة للحـصول علـى اإلرشـادات العلميـة والتقنيـة                  

                                                           
١ Blanke, D.D.(editor). Tobacco control legislation. an introductory guide .Geneva, World Health Organization, 

2004. 
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وتظهر أوجه القصور في بروتوكول اختبار منتجات التبغ الذي تستخدمه المنظمـة            . ص هذا الموضوع  بخصو
وكنتيجة مباشرة  . الدولية لتوحيد المقاييس الحاجة إلجراءات اختبار تجسد الشواغل في مجال الصحة العمومية           

 منتجات التبغ التـابع لمنظمـة       للمناقشات التي جرت بين هذه المنظمة واألمانة وفريق الدراسة المعني بتنظيم          
الصحة العالمية، ستقوم اللجنة التقنية المعنية بالتبغ ومنتجات التبغ التابعة للمنظمة الدولية لتوحيد المقاييس بعقد               
اجتماع لفريق عامل معني بأساليب تدخين السجائر، لوضع بروتوكول متماسك وعملي لالختبار المرتكز على              

  .عاثات دخان التبغالصحة من أجل اختبار انب
  
نبعاثـات  اوومازالت المنظمة تقدم الدعم للجهود الرامية إلى تدارك نقص المعلومات بشأن محتويات               -٧

وتنطوي توصية وضعها مؤخراً فريق الدراسة المعني بتنظيم منتجات         . منتجات التبغ، وتدعيم العملية التنظيمية    
ات المختبرية من أجل إجراء االختبارات وترسي إطاراً لـدعم          التبغ التابع للمنظمة على إرشادات لزيادة القدر      

ومن هنا فإن المنظمة وشركاءها يقيمـون شـبكة مـن العلمـاء             . الدول األعضاء عن طريق برامج المنظمة     
. والمختبرات للقيام باختبار منتجات التبغ لتوفير األساس العلمي لتحسين الصحة من خالل تنظيم هذه المنتجات              

ديـسمبر  / يوليو وكـانون األول   / غرض، إجراء مسح عالمي لقدرات االختبار المختبرية بين تموز        وتم لهذا ال  
  .٢٠٠٥، وسيتم عرض نتائجه في أول اجتماع ألعضاء الشبكة في أوائل عام ٢٠٠٤

  
  األنشطة المتعلقة بالشباب ونوع الجنس والتبغ

  
بناء التحالفات واتخاذ اإلجراءات "ونيسيف، يظهر التقرير المتعلق بالمشروع المشترك بين المنظمة والي  -٨

، والذي تدعمه مؤسسة األمم المتحدة، أدلة ال ريب فيها          "إليجاد جيل من األطفال والشباب المتحررين من التبغ       
ويكاد يـستكمل تنفيـذ     . ثاره الضارة على الشباب في جميع أنحاء العالم       آعلى تزايد التدخين بصورة مطردة و     

وتشجع المنظمة منسقي المـشروع علـى       . مكافحة التبغ القائمة على األدلة التي تم جمعها       وتقييم سبل وأدوات    
ع يكما أعدت المنظمة استعراضاً شامالً لجم     . التعاون مع وزارات الصحة والتعليم لضمان استدامة هذه الجهود        

  .١٩٩٨المشاريع المتصلة بالتبغ التي تمولها مؤسسة األمم المتحدة منذ عام 
  
 للتحضير لمؤتمر بشأن تعزيز مكافحة التبغ ة في القاهر٢٠٠٤ديسمبر / قد اجتماع في كانون األول   وُع  -٩

 ٢٠٠٥سيعقد في صيف عام     " المسح العالمي للتبغ في أوساط الشباب     "من خالل استعمال البيانات المنبثقة عن       
بالغ علـى المـستوى القطـري،       وتشمل النتائج التي يتوقع أن يسفر عنها هذا المؤتمر منهجية لإل          . في مانيال 

التبغ وتوصيات بشأن السياسات العامة لمكافحة التبغ على        واستخدام المسح المذكور لرصد تنفيذ برامج مكافحة        
كما استكملت ورقة معلومات أساسية عن التدخالت الفعالة في مكافحة التبغ فـي  . نحو فعال في أوساط الشباب  

  .صفوف الشباب
  
 بلداً حتى اآلن وسيعاد إجراؤه، بعد فترة        ١٢٩في  "  العالمي للتبغ في أوساط الشباب     المسح"وقد أجري     -١٠

 بلداً آخر، فيما ينتظـر  ٢٧ويجري المسح المبدئي حالياً في .  بلدا٢٤ًفاصلة مدتها ثالث إلى أربع سنوات، في        
 بأتالنتـا، جورجيـا،     وقد أصدرت المنظمة، بالتعاون مع مركز مراقبة األمراض،       .  بلداً تكرار المسح فيه    ١٢

 بـشأن ملكيـة المـسح       ٢٠٠٤سبتمبر  / الواليات المتحدة األمريكية، سياسة مشتركة لتعميم البيانات في أيلول        
  .واستعماله
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  األنشطة المتصلة بنوع الجنس
  
بعد إصدار صحيفة وقائع بشأن نوع الجنس والصحة والتبغ، تعكف المنظمة اآلن على وضع مجموعة   -١١

 المخاطر الخاصـة بنـوع      خذعلقة بسياسات مكافحة التبغ التي تراعي نوع الجنس لضمان أ         تيات الم من التوص 
  . االعتبار لدى وضع استراتيجيات وطنية شاملة لمكافحة التبغنالجنس بعي

  
  اإلقالع عن تعاطي التبغ

  
تمت ترجمة توصيات منظمة الصحة العالمية المتعلقة باإلقالع عن تعاطي التبغ ومعالجـة االعتمـاد                 -١٢

  . إلى اللغة الفرنسية ويتم اآلن إعدادها للطبع١على التبغ
  

  دخان التبغ في البيئة
  
ات بـشأن  تم التكليف بوضع تقرير يضم أدلة محدثة عن اآلثار الصحية لدخان التبغ الالإرادي وتوصي            -١٣

  .السياسات العامة للتحرر من التبغ، وسيتم استخدامها كوثيقة نقاش بشأن منشور عن سياسات التحرر من التبغ
  

  األنشطة الجامعة
 

ستعرض البينـات العلميـة     ت" الشراكة من أجل وضع حد للسل     "يجري اآلن إعداد دراسة بالتعاون مع         -١٤
ي بين تعاطي التبغ والسل، وتضع توصيات تتعلق بالسياسات العامـة           الحالية بشأن االرتباط البيولوجي والوبائ    

  .أو صحة الرئتين على المستوى الوطني/ العملية لدمج اإلقالع عن التبغ في خدمات السل و
  
ويتم كـذلك   . وأجري تحليل لألنشطة المتصلة بالتبغ في المنظمة لتحديد مجاالت التعاون بخصوصها            -١٥

  . الدولي لسالمة المرضى ومع مبادرة أوجه الترابط بين الصحة والبيئةبحث التعاون مع التحالف
  

  المسح العالمي للمهنيين الصحيين
  
كز مراقبـة األمـراض   بدأ المسح العالمي للمهنيين الصحيين، الذي تجريه المنظمة باالشتراك مع مرا   -١٦

الب في مجـاالت الطـب وطـب        ، يخضع لالختبار كمشروع تجريبي في أوساط العاملين والط        والوقاية منها 
وسيتم قريباً توسيعه ليشمل األرجنتـين      . ٢٠٠٣األسنان والمستحضرات الصيدالنية في الهند وميانمار في عام         

وتم في اجتماع مشترك انعقد في بداية عام        . وبنغالديش والبوسنة والهرسك، وكرواتيا ومصر والفلبين وأوغندا      
ئات المهنيين الصحيين الذين سيشملهم، وتم التشديد على أهمية هـذا            بحث الخيارات المتعلقة بالمسح وف     ٢٠٠٤

  .المسح بالنسبة لمكافحة التبغ والحاجة الستخدام بيانات متسقة
 
 
 
  

                                                           
١ Policy recommendations for smoking cessation and treatment of tobacco dependence: tools for public health. 

Geneva, World Health Organization, 2003. 



A/FCTC/IGWG/2/5    

5 

  نظام المعلومات العالمي بشأن مكافحة التبغ
  
نـات  تعمل المنظمة على إقامة نظام معلومات عالمي بشأن مكافحة التبغ لتعزيز وتيسير تبـادل البيا                -١٧

نية فورية، ولتقييم التقدم المحـرز فـي اعتمـاد        ولكترإبيانات  العالمية الموحدة عن التبغ من خالل نظم قواعد         
لكترونـي لمبـادرة    إلوتتوفر التقارير المرحلية عن هذا النظام على الموقع ا        . تدابير وطنية فعالة لمكافحة التبغ    

ة واإلقليمية بالمعلومات اإلحصائية بشأن القضايا المتصلة       التحرر من التبغ الذي سيصل قواعد البيانات العالمي       
  .بالتبغ، الموجودة في المقر الرئيسي وفي المكاتب اإلقليمية، ولدى شركاء المنظمة والوكاالت الدولية األخرى

  
/ ويتم حالياً، في أعقاب اجتماع مشترك بين المنظمة ومراكز مراقبة األمراض انعقد في تشرين األول                -١٨
 لبحث توحيد التعاريف الحالية في مجال تعاطي التبغ، استناداً إلى التوصيات التي وضعت فـي                ٢٠٠٤وبر  أكت

اجتماع سابق بشأن الترصد، إعداد وثيقة تعاريف لتوزيعها على جميع المشاركين للتعليق عليها وإصدارها فيما               
  .بعد
  

  رصد صناعة التبغ
  
تقارير شهرية  ية في مكافحة التبغ، واصلت المنظمة إصدار         بشأن الشفاف  ١٨-٥٤ج ص ع  عمالً بالقرار     -١٩

  .نترنت وسيتم في نهاية األمر إدراجها في قاعدة بياناتإلعن أنشطة صناعة التبغ يمكن االطالع عليها على ا
 

وقدمت المنظمة الدعم التقني أيضاً باالستجابة للطلبات التي تدعوها إلى تقديم تعليقات حـول وضـع                  -٢٠
وتم إعداد مواد إعالميـة     . ات ممكنة لصناعة التبغ واستراتيجيات مضادة في العديد من أنحاء العالم          استراتيجي

ويتم حالياً إعداد   . من أجل حلقات العمل الخاصة برفع مستوى الوعي وغيرها من االجتماعات المتصلة بالتبغ            
  .خين السلبي على الصحةوثيقتين إحداهما عن البحث في وثائق صناعة التبغ واألخرى عن آثار التد

  
 التدريب وبناء القدرات

  
  اء القدرات الوطنيةنمشاريع ب

  
استكمل مشروع حماية الشباب من التبغ في خمسة بلدان هي الصين والهند وكينيا والسنغال وأوكرانيا                 -٢١

التبغ في  ، كما استكملت المرحلة األولى من المشروع، وهي تحليل ألوضاع مكافحة            ٢٠٠٤سبتمبر  / في أيلول 
وسيتم في المرحلة الثانية وضع سياسات      . و والكاميرون وكوت ديفوار ومالي    صالبلدان، في كل من بوركينا فا     

  .مكافحة التبغ، استناداً إلى نتائج هذا التحليللمحددة 
  

  إعداد المواد األساسية
  
 وتـتم   ٢٠٠٤نـوفمبر   /  في تشرين الثـاني    ١استكمل وضع كتيب عن التدابير الشاملة لمكافحة التبغ         -٢٢

كما يخطّط لترجمته إلى اللغـات الرسـمية األخـرى          .  إلى اللغات الصينية والفرنسية والروسية     اًترجمته حالي 
 كمرجع تقنـي فـي مختلـف حلقـات العمـل            (CD-ROM) ويستخدم الكتيب في نسخته اإللكترونية       .للمنظمة

  .المخصصة لبناء القدرات ورفع مستوى الوعي

                                                           
١   Building blocks for tobacco control: a handbook. Geneva, World Health Organization, in press. 
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  اإلعالماالتصال ووسائط 
  

  اليوم العالمي لالمتناع عن التدخين
  
" حلقـة مفرغـة   : التبغ والفقر "، الذي كان موضوعه     ٢٠٠٤ي لالمتناع عن التدخين     محظي اليوم العال    -٢٣

، حيث كانت هناك عدة تقارير تركز على        ٢٠٠٤ وماي/ بتغطية إعالمية واسعة النطاق منذ االحتفال به في أيار        
  .طي التبغاتكلفة تع

  
  راكات العالميةالش

  
  المنظمات غير الحكومية

  
تعمل المنظمة على المرحلة األخيرة من مبادرة عالمية، تمولها مؤسسة األمم المتحدة، لتعزيز قـدرة                 -٢٤

وتم بالفعل تقديم مـنح لمـشاريع       . المنظمات غير الحكومية، وخصوصاً في البلدان النامية، على مكافحة التبغ         
وعقدت ثالث حلقات عمل لرفع مستوى الوعي وبنـاء القـدرات           . ة غير حكومية   منظم ٦٩قطرية معتمدة لـ    

  .للممثلين اإلقليميين في بانكوك وكمباال ومانيال
  

فرقة العمل المخصصة المشتركة بين الوكاالت والتابعـة لألمـم المتحـدة والمجلـس االقتـصادي                
  واالجتماعي التابع لألمم المتحدة

  
عن فرقة العمل المخصصة المشتركة بين الوكاالت التابعـة لألمـم المتحـدة             قدم تقرير األمين العام       -٢٥

والمعنية بمكافحة التبغ، الذي يركّز بصورة رئيسية على أثر تعاطي التبغ على التنمية، وخصوصاً على الفقر،                
يـو  يول/ إلى المجلس االقتصادي واالجتماعي التابع لألمم المتحدة والمنعقد في دورة موضـوعية فـي تمـوز      

 يسلم بين جملة أمور، بالصلة بين التبغ والفقر ويحـث الـدول             ١،وتم اعتماد قرار بشأن مكافحة التبغ     . ٢٠٠٤
  .األعضاء على االنضمام إلى االتفاقية اإلطارية كأطراف فيها

  
 في اجتماع للجنة الفرعية المعنية بالصحة والتنمية ٢٠٠٤ديسمبر / وشاركت المنظمة في كانون األول  -٢٦
واعتمـدت  .  في بانكوك  (ESCAP)لتابعة للجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية آلسيا والمحيط الهادئ          وا

اللجنة الفرعية إطاراً إقليمياً للعمل االستراتيجي من أجل النهوض بمبادرات الصحة والتنمية المـستدامة فـي                
 التي تعتبر قضية صحية وإنمائية حاسمة فـي         وشمل االجتماع نقاشاً أجرته مجموعة عن مكافحة التبغ       . اإلقليم
 المجلس االقتصادي واالجتماعي، تدعو خطة      ٢٠٠٤يوليو  / وتأسيساً على القرار الذي اعتمده في تموز      . اإلقليم

العمل االستراتيجية للجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا والمحيط الهادئ إلى وضع أهداف ومؤشرات محـددة              
ار الهامة في مجال األمراض غير السارية، من خالل إجراءات مثل مكافحة التبغ، وإلى لمعالجة عوامل االختط

  .دمج هذه األهداف في األهداف اإلنمائية المتفق عليها دولياً، من مثل األهداف اإلنمائية لأللفية
  
  
  
  

                                                           
  .٢٠٠٤/٦٢  قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي التابع لألمم المتحدة  ١
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  نظيم منتجات التبغ والتابع للمنظمةتبفريق الدراسة المعني 
  
ني بتنظيم منتجات التبغ التابع للمنظمة اجتماعه األول في مونتبللو، كندا، فـي             عقد فريق الدراسة المع     -٢٧

 إلى المجلس التنفيذي فـي  هويقدم المدير العام تقرير هذا االجتماع وأهم توصيات. ٢٠٠٤أكتوبر  / تشرين األول 
  ٢٠٠٥.١يناير / كانون الثاني

  
  المراكز المتعاونة مع المنظمة في مكافحة التبغ

  
، في اجتماع استضافته المراكز المتعاونة مع المنظمة في مكافحة          ٢٠٠٤ سبتمبر/ التفاق في أيلول  تم ا   -٢٨

التبغ وانعقد في هايدلبرغ، ألمانيا، على التوجهات والطرق المقبلة من أجل تدعيم التفاعل بين المنظمة ومختلف                
  .المراكز المتعاونة معها

  
ديد متعاون مع المنظمة في معهد مكافحة التبغ على المستوى          وتتخذ اإلجراءات حالياً لتسمية مركز ج       -٢٩

العالمي، في كلية بلومبرغ للصحة العمومية بجامعة جونز هوبكنز، بالتيمور، الواليات المتحـدة األمريكيـة،               
وإعادة تسمية مراكز متعاونة مع المنظمة بشأن شتى جوانب مكافحة التبغ في البرازيل، والصين، واليابـان،                 

وقد وردت طلبات الستضافة مراكز متعاونة من الهند وجمهورية إيران          . ا والواليات المتحدة األمريكية   وبولند
  . وميانماراإلسالمية

  
  

=     =     =  
  
  

                                                           
  .٣٦-٢٨ الفقرات ١١٥/٢٧ت م   انظر الوثيقة ١


