
COP/2/2007/CD  

  
  
  

  

 منظمة الصحة العالمية  اتفاقية  
  بشأن مكافحة التبغ اإلطارية

  
  
  

  
  مؤتمر األطراف في اتفاقية  
  منظمة الصحة العالمية اإلطارية  
      بشأن مكافحة التبغ  

  الثانيةالدورة 
  
  

  ٢٠٠٧يوليو /  تموز٦ –يونيو /  حزيران٣٠، بانكوك
  
  
  

  القرارات
  والوثائق التكميلية

  
  
  
  
  
  
  
  

  جنيف
٢٠٠٨  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  

  
  
  
  
  
  



 

- iii - 

  
  

  مقدمة
  
  

 لمؤتمر األطراف في اتفاقية منظمـة الـصحة العالميـة           الثانيةيحتوي هذا القسم من مداوالت الدورة         
  .القرارات وقائمة بأسماء المشاركين والوثائق التكميليةاإلطارية بشأن مكافحة التبغ على 

  
  
  

  ــــــــــــــ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  

  



- v - 

  
  
  
  
  

  المحتويات
  

  الصفحة
  

  iii  .......................................................................................... مقدمة

  vii  .................................................................................جدول األعمال 

  ix  ..................................................................................قائمة بالوثائق 

 xiii  ......هيئة مكتب مؤتمر األطراف في اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ 

  

  القرارات
  

  الصفحة
  

FCTC/COP2(1)  ١  .................................إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال  

FCTC/COP2(2)  ١  ...............................................عتماد األطرافأوراق ا  

FCTC/COP2(3)            ل المنظمات الحكومية الدولية ذات الطابع الدوليبالطلبات المقدمة من ق
للحصول على مركز المراقب لدى مؤتمر األطراف في اتفاقية منظمـة           

  ٢  ...........................الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ

FCTC/COP2(4)   ٢  .........................."ب"واللجنة " أ"انتخاب أعضاء مكتبي اللجنة  

FCTC/COP2(5)            اعتماد المنظمات الحكومية الدولية ذات الطابع الدولي، التي شاركت في
دورات هيئة التفاوض الحكومية الدولية المعنية باتفاقية منظمة الـصحة          
العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ والفريق العامل الحكومي الـدولي          

الصحة العالمية اإلطارية بشأن    المفتوح العضوية المعني باتفاقية منظمة      
أو الدورة األولى لمؤتمر األطراف في اتفاقية منظمـة         / مكافحة التبغ و  

  ٣  ................الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ، كمراقبين

FCTC/COP2(6)             اعتماد المنظمات غير الحكومية كمراقبين في مؤتمر األطـراف فـي
  ٤  .............ية بشأن مكافحة التبغاتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطار

FCTC/COP2(7)   ٨المبادئ التوجيهية لتنفيذ المادة   
  ٤  ...................................) الحماية من التعرض لدخان التبغ(



- vi - 

  الصفحة

FCTC/COP2(8)   ١٣وضع مبادئ توجيهية لتنفيذ المادة   
  ١٥  ............................) اإلعالن عن التبغ والترويج له ورعايته(

FCTC/COP2(9)  ١٧  ..............................................التبليغ وتبادل المعلومات  

FCTC/COP2(10)  ١٨  .......................................الموارد المالية وآليات المساعدة  

FCTC/COP2(11)   ٢٠  .................................٢٠٠٩-٢٠٠٨ميزانية وبرنامج عمل  

FCTC/COP2(12)  ٣١  ..........وضع بروتوكول بشأن االتجار غير المشروع بمنتجات التبغ  

FCTC/COP2(13)  ً٣٣  .......مجموعة الدراسة المعنية ببدائل زراعة التبغ المستدامة اقتصاديا  

FCTC/COP2(14)   ٣٤  ..١٤١ و١٢ و١١ و١٠ و٩ و٣-٥وضع مبادئ توجيهية لتنفيذ المواد  

FCTC/COP2(15)             موعد ومكان انعقاد الدورة الثالثة لمؤتمر األطراف في اتفاقية منظمـة
  ٣٦  ...........................الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ

FCTC/COP2(16)  ٣٧  ...............................................انتخاب أعضاء المكتب  
  
 

    

     باإلنكليزية والفرنسية فقط COP/2/2007/CDالسادة أعضاء الوفود في الوثيقة ترد قائمة بأسماء 
  
  

  ـــــــــــــــ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
 )تنظيم محتويات منتجات التبغ وتنظيم الكشف عن منتجات التبـغ  ( ١٠ و٩ والمادتان )االلتزامات العامة(  ٥المادة    ١

 ١٤ والمـادة  )التثقيف واالتصال والتدريب وتوعية الجمهـور (  ١٢لمادة  وا )تغليف وتوسيم منتجات التبغ   (  ١١والمادة  
 .)التدابير الرامية إلى الحد من الطلب فيما يتعلق باالعتماد على التبغ واإلقالع عنه (



- vii - 

  
  
  
  
  

  ١جدول األعمال
  

  
  افتتاح أعمال الدورة  -١
  

   وتنظيم األعمالإقرار جدول األعمال  ١-١
  

  أوراق اعتماد المشاركين  ٢-١
  

  ة والمنظمات غير الحكوميةمشاركة المنظمات الحكومية الدولي  ٣-١  
  
  تقرير أمانة االتفاقية وحالة اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ  -٢
  
  تقرير األمانة المؤقتة  -٣
  
تقرير فرقة العمل المخصصة المشتركة بين الوكـاالت والمعنيـة بمكافحـة التبـغ طبقـاً للقـرار                    -٤

FCTC/COP1(13)  
  
في القرارات التي اتخذها مؤتمر األطراف والتي تتطلب اتخاذ إجراءات بـشأنها فـي              مسائل حددت     -٥

  الفترة الفاصلة بين دورتيه األولى والثانية
  

  )FCTC/COP1(13)القرار (الموارد المالية وآليات المساعدة   ١-٥
  

  )FCTC/COP1(14)القرار (التبليغ وتبادل المعلومات   ٢-٥
  
  )FCTC/COP1(15)القرار ( أجل تنفيذ االتفاقية صياغة دالئل إرشادية من  ٣-٥
  

  الحماية من التعرض لدخان التبغ: ٨المادة   ١-٣-٥
  

  تنظيم المنتجات: ٩المادة   ٢-٣-٥
  
  )FCTC/COP1(16)القرار (وضع البروتوكوالت   ٤-٥
  

  وضع نموذج لبروتوكول بشأن االتجار غير المشروع بمنتجات التبغ  ١-٤-٥
  

توكول بشأن اإلعالن عن التبغ عبر الحـدود والتـرويج لـه            وضع نموذج لبرو    ٢-٤-٥
  ورعايته

                                                           
  .اعتمد في الجلسة العامة األولى     ١



- viii - 

  )FCTC/COP1(17)القرار (إنشاء مجموعة دراسة معنية بالمحاصيل البديلة   ٥-٥
  

  مسائل إضافية حددت في قرارات مؤتمر األطراف  -٦
  

  )FCTC/COP1(15)القرار (وضع مبادئ توجيهية لتنفيذ االتفاقية   ١-٦
  

  تغليف وتوسيم منتجات التبغ: ١١المادة   ١-١-٦
  

  التثقيف واالتصال والتدريب وتوعية الجمهور: ١٢المادة   ٢-١-٦
  

  تنظيم اإلعالن عبر الحدود: ١٣المادة   ٣-١-٦
  

  ٢٠٠٩-٢٠٠٨النظر في وضع ميزانية وبرنامج عمل لمؤتمر األطراف للفترة المالية   -٧
  
  افموعد ومكان انعقاد الدورة الثالثة لمؤتمر األطر  -٨
  
  انتخاب أعضاء المكتب  -٩
  

  اختتام أعمال الدورة  -١٠
  
  

  ـــــــــــــــ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



- ix - 

  
  
  
  

  قائمة بالوثائق
  
  

A/FCTC/COP/2/1 Rev.1   ١جدول األعمال  

A/FCTC/COP/2/1 
(annotated) 

  )المشروح(جدول األعمال المؤقت   

A/FCTC/COP/2/2 and   
A/FCTC/COP/2/2 Add.1   

 اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية      تقرير أمانة االتفاقية وحالة   
  بشأن مكافحة التبغ

A/FCTC/COP/2/3   تقرير األمانة المؤقتة  

A/FCTC/COP/2/4            تقرير فرقة العمل المخصصة التابعة لألمم المتحدة والمشتركة بين
 FCTC/COP1(13)الوكاالت والمعنية بمكافحة التبغ طبقاً للقرار 

A/FCTC/COP/2/5             ددت في القرارات التي اتخذها مؤتمر األطراف والتـيمسائل ح
تتطلب اتخاذ إجراءات بشأنها في الفترة الفاصـلة بـين دورتيـه            

  .األولى والثانية
  )FCTC/COP1(13)القرار (الموارد المالية وآليات المساعدة 

A/FCTC/COP/2/6         ددت في القرارات التي اتخذها مؤتمر األطراف والتـي    مسائل ح
تتطلب اتخاذ إجراءات بشأنها في الفترة الفاصـلة بـين دورتيـه            

  .األولى والثانية
  .)FCTC/COP1(14)القرار (التبليغ وتبادل المعلومات 

فبرايـر  /  شـباط  ٢٧قبل  (توليف للتقارير الواردة من األطراف      
عن تنفيذ اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بـشأن         ) ٢٠٠٧

  مكافحة التبغ

A/FCTC/COP/2/7    القرار (وضع مبادئ توجيهية لتنفيذ االتفاقيةFCTC/COP1(15)(.  
  الحماية من التعرض لدخان التبغ: ٨المادة 

A/FCTC/COP/2/8    القرار (وضع مبادئ توجيهية لتنفيذ االتفاقيةFCTC/COP1(15)(.  
  تنظيم محتويات منتجات التبغ: ٩المادة 

A/FCTC/COP/2/9    القرار (وضع البروتوكوالتFCTC/COP1(16)(.  
وضع نموذج لبروتوكول بشأن االتجار غير المشروع بمنتجـات         

  التبغ

                                                           
  .viiانظر الصفحة      ١
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A/FCTC/COP/2/10   القرار (يذ االتفاقية وضع مبادئ توجيهية لتنفFCTC/COP1(16)(.  
وضع نموذج لبروتوكول بشأن اإلعالن عن التبغ والتـرويج لـه           

  ورعايته عبر الحدود

A/FCTC/COP/2/11             ددت في القرارات التي اتخذها مؤتمر األطراف والتـيمسائل ح
تتطلب اتخاذ إجراءات بشأنها في الفترة الفاصـلة بـين دورتيـه            

  .األولى والثانية
القـرار  (إنشاء مجموعة دراسـة معنيـة بالمحاصـيل البديلـة           

FCTC/COP1(17)(  

A/FCTC/COP/2/12    القرار (وضع مبادئ توجيهية لتنفيذ االتفاقيةFCTC/COP1(15)(.  
  تغليف وتوسيم منتجات التبغ: ١١المادة 
  التثقيف واالتصال والتدريب وتوعية الجمهور: ١٢المادة 
  ن العابر للحدودتنظيم اإلعال: ١٣المادة 

A/FCTC/COP/2/13, 
A/FCTC/COP/2/13 Corr 1 and 
A/FCTC/COP/2/13 Add.1 

النظر في وضع ميزانية وبرنامج عمل لمؤتمر األطراف للفتـرة            
  ٢٠٠٩-٢٠٠٨المالية 

A/FCTC/COP/2/15             الطلبات المقدمة من قبل المنظمات الحكومية الدولية ذات الطـابع
ز المراقب لدى مؤتمر األطراف فـي       الدولي للحصول على مرك   

  اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ

A/FCTC/COP/2/16    ] دةالتقرير الخاص بأوراق االعتماد] مسو  

A/FCTC/COP/2/17    دة" (أ"التقرير األول للجنةمسو(  

A/FCTC/COP/2/18    دة" (أ"التقرير الثاني للجنةمسو(  

A/FCTC/COP/2/19    ب"التقرير األول للجنة"  

A/FCTC/COP/2/20    ب"التقرير الثاني للجنة"  

A/FCTC/COP/2/21    ب"التقرير الثالث للجنة"  

A/FCTC/COP/2/22    أ"التقرير الثالث للجنة "  

  
  وثائق معلومات

  
A/FCTC/COP/2/INF.DOC./1   حكوميةمشاركة المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير ال  

A/FCTC/COP/2/INF.DOC./2            ددت في القرارات التي اتخذها مؤتمر األطراف والتيمسائل ح
تتطلب اتخاذ إجراءات بشأنها في الفترة الفاصلة بـين دورتيـه           

ــة ــى والثاني ــات . األول ــادل المعلوم ــغ وتب ــرار (التبلي الق
FCTC/COP1(14)(  



- xi - 

A/FCTC/COP/2/INF.DOC./3      اع العلنيـة بـشأن التنويـع الزراعـي         تقرير عن جلسة االستم
والمحاصيل البديلة للتبغ بخصوص اتفاقيـة منظمـة الـصحة          

، ٢٠٠٧فبراير  /  شباط ٢٦. العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ    
  برازيليا

  وثائق متنوعات
  

A/FCTC/COP/2/DIV/1              ددت في القرارات المتخذة من قبل مـؤتمر األطـرافمسائل ح
اءات في الفترة الفاصلة بين دورتيه األولى       وتستدعي اتخاذ إجر  

  التبليغ وتبادل المعلومات. والثانية

A/FCTC/COP/2/DIV/2 and   دليل السادة المندوبين المشاركين في مؤتمر األطراف  
A/FCTC/COP/2/DIV/2 Add.1     

A/FCTC/COP/2/DIV/3 and   
A/FCTC/COP/2/DIV/3 Corr.1   

 مذكرة إعالمية إلى المنظمات غير الحكومية المعتمـدة بـصفة         
مراقب في إطار مؤتمر األطراف في اتفاقية منظمـة الـصحة           

  العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ

A/FCTC/COP/2/DIV/4 Rev.1   قائمة بأسماء المشاركين  

A/FCTC/COP/2/DIV/5              بيان السفير خوان مارتابيت، رئيس الـدورة الثانيـة لمـؤتمر
اقية منظمة الصحة العالميـة اإلطاريـة بـشأن        األطراف في اتف  

  مكافحة التبغ

A/FCTC/COP/2/DIV/6   مالحظات استهاللية لنائب المدير العام  

A/FCTC/COP/2/DIV/7             مالحظات استهاللية للـدكتور سـاملي بليانبانغتـشانغ المـدير
  اإلقليمي، إلقليم جنوب شرق آسيا التابع لمنظمة الصحة العالمية

A/FCTC/COP/2/DIV/8            مالحظات استهاللية للسيد بايبون واتاناسيريثام، نائـب رئـيس
  وزراء تايلند

A/FCTC/COP/2/DIV/9   القرارات  

A/FCTC/COP/2/DIV/10             هيئة مكتب مؤتمر األطراف في اتفاقية منظمة الصحة العالميـة
  اإلطارية بشأن مكافحة التبغ

A/FCTC/COP/2/DIV/11   قائمة بالوثائق  
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  هيئة مكتب مؤتمر األطراف في اتفاقية
  منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ

  
  

  
  الرئيس

  
  )تايلند(الدكتور هاتاي شيتانونده 

  
  نواب الرئيس

  
  )نيوزيلندا(بلومفيلد . الدكتور أ
  )النمسا(السمان . السفير ك
  )قطر(حميد قطبة الدكتور 
  )أوروغواي(أرتوتشيو . السفير أ
  )جنوب أفريقيا(دالدال . السيدة ن

  
  "أ"اللجنة 

  
  )ألمانيا(نيغمايير . الدكتور ف   :الرئيس

  ) عمان(د جواد اللواتي السي  :نائبا الرئيس
  )أوروغواي(أسكويتا سونيورا . الدكتور م

  
  "ب"اللجنة 

  
  )اناغ(أمانكوا . ك. الدكتور ج   :الرئيس

  ) نيبال(جناوالي . السيد ف  :نائبا الرئيس
  )ماليزيا(الدكتور زين العارفين بن عمر 
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  القرارات
  
  

FCTC/COP2 (1)إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال  
  

  مؤتمر األطراف،  
  
   جدول األعمال المؤقت الذي أعدته األمانة المؤقتة؛أقر  -١
  
 على أن يقوم مؤتمر األطراف، عمالً بالممارسة التي اتُبعت في دورة مؤتمر األطراف األولى،               وافق  -٢

  نحو متوازٍ؛بإنشاء لجنتين تعمالن على 
  
، عمالً بالسابقة التي حدثت في الدورة األولى لمؤتمر األطراف، ولضمان التمثيل اإلقليمـي، أن               قرر  -٣

  .تنتخب كل لجنة رئيساً ونائبين للرئيس
  

  )٢٠٠٧يونيو /  حزيران٣٠الجلسة العامة األولى، (
  
  

FCTC/COP2 (2)أوراق اعتماد األطراف  
  

ألبانيا؛ الجزائر؛ أرمينيـا؛    : ية أوراق اعتماد ممثلي األطراف التالية      مؤتمر األطراف بصالح   اعترف  
أستراليا؛ النمسا؛ آذربيجان؛ بنغالديش؛ بربادوس؛ بلجيكا؛ بنن؛ بوتان؛ البرازيل؛ بروني دار السالم؛ بلغاريـا؛              

؛ تـشاد؛   كينا فاصو؛ بوروندي؛  كمبوديا؛ الكاميرون؛ كندا؛ الرأس األخضر؛ جمهورية أفريقيا الوسـطى            ربو
جزر القمر؛ الكونغو؛ جزر كوك؛ جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية؛ جمهوريـة الكونغـو             شيلي؛ الصين؛   

الديمقراطية؛ الدانمرك؛ جيبوتي؛ إكوادور؛ مصر؛ إستونيا؛ فيجي؛ فنلندا؛ فرنسا؛ جورجيـا؛ ألمانيـا؛ غانـا؛               
جامايكـا؛  ية إيران اإلسالمية؛ أيرلندا؛ إسرائيل؛      اليونان؛ غواتيماال؛ غيانا؛ هندوراس؛ هنغاريا؛ الهند؛ جمهور      

الكويت؛ جمهورية الو الديمقراطيـة الـشعبية؛ التفيـا؛ لبنـان؛ ليـسوتو؛             اليابان؛ األردن؛ كينيا؛ كيريباتي؛     
الجماهيرية العربية الليبية؛ ليتوانيا؛ لكسمبرغ؛ مدغشقر؛ ماليزيا؛ ملديف؛ مالي؛ جزر مارشـال؛ موريتانيـا؛              

اليات ميكرونيزيا الموحدة؛ منغوليا؛ ميانمار؛ ناميبيا؛ ناورو؛ نيبال؛ هولندا؛ النيجر؛ نيجيريـا؛            وموريشيوس؛  
نيووي؛ النرويج؛ عمان؛ باالو؛ بابوا غينيا الجديدة؛ باكستان؛ باراغواي؛ بيرو؛ الفلبين؛ بولندا؛ البرتغال؛ قطر؛              

كة العربية الـسعودية؛ الـسنغال؛ سـنغافورة؛        المملجمهورية كوريا؛ رومانيا؛ رواندا؛ ساموا؛ سانت لوسيا؛        
 سري النكا؛ سوازيلند؛ السويد؛ الجمهورية العربيـة         أسبانيا؛ سلوفاكيا؛ سلوفينيا؛ جزر سليمان؛ جنوب أفريقيا؛     

السورية؛ تايلند؛ جمهورية مقدونية اليوغوسالفية السابقة؛ توغو؛ تونغا؛ ترينيداد وتوباغو؛ تركيـا؛ أوكرانيـا؛              
؛ )البوليفاريـة جمهوريـة   ال( أوروغواي؛ فانواتو؛ فنزويال     الية؛لشمتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا ا    المملكة الم 

  .فييت نام؛ اليمن
  

وأصبح لممثلي األطراف التالية الحق في المشاركة في الدورة بصفة مؤقتة إلى أن تـصل أوراق اعتمـادهم                  
  : الرسمية
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لمكسيك، وبنما، وسان تومي وبرينسيبي، والـسودان، واإلمـارات         البحرين، وبوليفيا، والجماعة األوروبية، وا    
  .العربية المتحدة

  
  )٢٠٠٧يونيو /  حزيران٣٠الجلسات العامة األولى والثالثة والرابعة، (

  
  

FCTC/COP2 (3)            ل المنظمات الحكومية الدولية ذات الطـابع الـدوليبالطلبات المقدمة من ق
ر األطراف في اتفاقية منظمة الصحة      للحصول على مركز المراقب لدى مؤتم     
  العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ

  
 مؤتمر األطراف اعتماد الطلبات المقدمة للحصول على مركز المراقب إلى أمانة االتفاقية من قبل               قرر  

خلي لمـؤتمر    من النظـام الـدا     ٣٠المنظمات الحكومية الدولية ذات الطابع الدولي التالية، عمالً بأحكام المادة           
  :األطراف في اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ

  
  منظمة الجمارك العالمية  •

  .أمانة جماعة المحيط الهادئ  •
  

  )٢٠٠٧يونيو /  حزيران٣٠الجلسة العامة األولى، (
  
  

FCTC/COP2 (4) ب"واللجنة " أ"انتخاب أعضاء مكتبي اللجنة"  
  

  ":ب"و" أ"لمكتب التالية أسماؤهم في اللجنتين انتُخب أعضاء ا  
  

  )ألمانيا(الدكتور نيغيماير   الرئيس  ":أ"اللجنة  
  )عمان(السيد جواد اللواتي   نائبا الرئيس  
  )أوروغواي(ا تأسكوي. الدكتور م    

  )غانا(أمانكوا . ك. الدكتور ج  الرئيس  ":ب"اللجنة   
  )نيبال(جناوالي . السيد ف  نائبا الرئيس  
  )ماليزيا(الدكتور زانيال أريفين بن عمر     
  

  )٢٠٠٧يوليو /  تموز٢، "ب"و" أ"الجلسة األولى للجنتين (
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FCTC/COP2 (5)            اعتماد المنظمات الحكومية الدولية ذات الطابع الدولي، التي شـاركت فـي
دورات هيئة التفاوض الحكومية الدولية المعنية باتفاقية منظمـة الـصحة           

ية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ والفريق العامـل الحكـومي الـدولي            العالم
المفتوح العضوية المعني باتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطاريـة بـشأن           

 فـي اتفاقيـة منظمـة       أو الدورة األولى لمؤتمر األطراف    / مكافحة التبغ و  
  الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ، كمراقبين

  
من النظام الداخلي لمؤتمر األطراف في اتفاقية منظمة الـصحة العالميـة            ) ١(٣٠إلى المادة   باإلشارة    

 مؤتمر األطراف أن يعتمد كمراقبين المنظمات والهيئات الحكوميـة الدوليـة            قرراإلطارية بشأن مكافحة التبغ     
ية باتفاقية منظمـة الـصحة      المعنذات الطابع الدولي التالية، التي شاركت في هيئة التفاوض الحكومية الدولية            

العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ والفريق العامل الحكومي الدولي المفتوح العضوية المعني باتفاقية منظمة              
أو الدورة األولى لمؤتمر األطراف في اتفاقية منظمة الـصحة          / الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ و      

  :ة التبغالعالمية اإلطارية بشأن مكافح
  

  االتحاد األفريقي
  منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة

  الوكالة الدولية للطاقة الذرية
  المنظمة الدولية للدفاع المدني

  منظمة العمل الدولية
  المنظمة الدولية للهجرة
  جامعة الدول العربية

  المنظمة الدولية للبلدان الناطقة بالفرنسية
  منظمة المؤتمر اإلسالمي

  م المتحدةاألم
  منظمة األمم المتحدة للطفولة

  مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية
  منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة

  برنامج األمم المتحدة للبيئة
  برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية

  منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية
  ثمعهد األمم المتحدة للتدريب والبح

  صندوق األمم المتحدة للسكان
  وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى

  البنك الدولي
  المنظمة العالمية للجمارك
  منظمة التجارة العالمية

  
  )٢٠٠٧يوليو /  تموز٣الثالثة، العامة الجلسة (
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FCTC/COP2 (6)    بين في مؤتمر األطراف في اتفاقيـة       اعتماد المنظمات غير الحكومية كمراق
  منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ

  
منظمة الصحة   من النظام الداخلي لمؤتمر األطراف في اتفاقية         ٣١من المادة   ) ٢(الفقرة  شارة إلى   باإل

  : مؤتمر األطراف ما يليقرر اإلطارية بشأن مكافحة التبغ العالمية
  

 بشأن تقـديم  ٣١من المادة ) ٢(، لدى إعدادها التقارير عمالً بالفقرة ة االتفاقيةأمانيتعين على     )١(
منظمـة   مؤتمر األطراف في اتفاقية      في مراقب   صفةالمنظمات غير الحكومية طلبات للحصول على       

، وبعـد مراعـاة الفقـرتين       مالئمة اإلطارية بشأن مكافحة التبغ، أن تتطرق بطريقة         الصحة العالمية 
 من االتفاقية، إلـى طبيعـة       ٣-٥شرة والثامنة عشرة من ديباجة االتفاقية، إلى جانب المادة          السابعة ع 

 وتـصريف الـشؤون  األنشطة المضطلع بها ونطاقها الجغرافي، فضالً عن شؤون التمويل والعضوية   
   من هذه المنظمات؛ منظمةلكل 

  
ها إلى مـؤتمر األطـراف      يتعين أن تستعرض هيئة المكتب طلبات هذه المنظمات قبل تقديم           )٢(

إعـداد  ب الهيئـة    كي تقوم ، وذلك   أمانة االتفاقية للنظر فيها، إلى جانب التقارير ذات الصلة التي تعدها          
  ؛بخصوص قيام مؤتمر األطراف بمنح صفة مراقبتوصية 

 
 بأية توصية من هذا القبيل تعدها هيئـة         مؤتمر األطراف  أن تزود    أمانة االتفاقية يتعين على     )٣(

  .٣١من المادة ) ٢(تب، إلى جانب تقريرها الذي تعده وفقاً للفقرة المك
  

  )٢٠٠٧يوليو /  تموز٣الجلسة العامة الثالثة، (
  
  

FCTC/COP2 (7) الحماية من التعرض لدخان التبغ (  ٨المبادئ التوجيهية لتنفيذ المادة(  
  

 هـذا  والمرفقة فـي خان التبغ  مؤتمر األطراف المبادئ التوجيهية بشأن الحماية من التعرض لد    اعتمد
  .)١المرفق  (القرار

  
مؤتمر األطراف، إذ يشير إلى أن هذه هي أول مبادئ توجيهية يعتمدها وإلى أن المؤتمر، وهو يقـوم                  

 على أن اتفقبذلك، لم يلزمه الخوض في مناقشة جوهرية لمسودة المبادئ التوجيهية التي أعدها الفريق العامل، 
هرية ال يشكل سابقة لقيامه في المستقبل بالنظر في المبادئ التوجيهية التي تعدها هيئاته              عدم إجراء مناقشة جو   

  .الفرعية
  

  ١المرفق 
  

المبادئ التوجيهية بشأن الحماية من التعرض لدخان التبغ، بالصيغة التـي وضـعها الفريـق               
فاقية منظمـة    الذي اتخذه مؤتمر األطراف في ات      FCTC/COP1(15)العامل المنعقد طبقاً للقرار     

  الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ
  

   واالعتبارات الرئيسيةالمقصودة والغرضان المنشودانالغاية 
  

  غاية المبادئ التوجيهية
  
بالتساوق مع سائر أحكام اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ ومقاصد مـؤتمر                 -١

ن هذه المبادئ التوجيهية في مساعدة األطراف على الوفـاء بالتزاماتهـا بمقتـضى              األطراف يتمثل الهدف م   
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نات المتاحة وإلى خبرة األطراف التـي نفـذت         وتستند المبادئ التوجيهية إلى أفضل البي     .  من االتفاقية  ٨ المادة
  .بنجاح تدابير فعالة للحد من التعرض لدخان التبغ

  
فق عليه من بيانات مبادئ وتعـاريف للمـصطلحات ذات الـصلة،            وتتضمن المبادئ التوجيهية ما اتُ      -٢

وفضالً عن هذا تحـدد     . وتوصيات بخصوص الخطوات الالزم اتخاذها للوفاء بااللتزامات المحددة في االتفاقية         
وتـشجع  . المبادئ التوجيهية التدابير الضرورية لتحقيق الحماية الفعالة من أخطار دخان التبغ غيـر المباشـر           

ف على استخدام هذه المبادئ التوجيهية، ال في الوفاء بواجباتها القانونية المحددة في االتفاقية فحسب، بل   األطرا
  .أيضاً في اتباع أفضل الممارسات في مجال حماية الصحة العمومية

  
  الغرضان المنشودان من المبادئ التوجيهية

  
والغرض األول هو مساعدة األطـراف      . لهذه المبادئ التوجيهية غرضان مرتبطان ببعضهما البعض        -٣

 من اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية، بطريقـة تتـساوق مـع         ٨على الوفاء بالتزاماتها بمقتضى المادة      
البينات العلمية بخصوص التعرض لدخان التبغ غير المباشر، وأفضل الممارسات المتبعة على نطاق العالم في               

ن الخالية من دخان التبغ، وذلك من أجل ترسيخ مستوى عاٍل من المساءلة عـن               تنفيذ التدابير الخاصة باألماك   
أما الغرض الثـاني    . االمتثال للمعاهدة، ومساعدة األطراف على تحقيق أعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه           

تبغ، كما هو فهو تحديد العناصر الرئيسية للتشريعات الالزمة لتوفير الحماية الفعالة للناس من التعرض لدخان ال
  .٨منصوص عليه في المادة 

  
  االعتبارات األساسية

  
  :فيما يلي بيان االعتبارات األساسية التي كان لها تأثيرها في إعداد هذه المبادئ التوجيهية  -٤
  

، ٨إن واجب توفير الحماية من دخان التبغ، والذي يشكل جزءاً ال يتجزأ من نـص المـادة                    )أ(
ففي ظل أخطار استنشاق دخان التبغ غير المباشر يعتبر . الحريات األساسيةيستند إلى حقوق اإلنسان و

واجب توفير الحماية من دخان التبغ أمراً من األمور المشمولة ضمناً في أمور منها الحق في الحياة،                 
والحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه، كما هو معترف به في العديد من الصكوك                 

بما في ذلك دستور منظمة الصحة العالمية واتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على ( الدولية القانونية
، )جميع أشكال التمييز ضد المرأة والعهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة            

نحو المعترف بـه    وكما هو مدرج رسمياً في ديباجة اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية، وعلى ال            
  .في دساتير العديد من الدول

  
إن واجب حماية األفراد من دخان التبغ يتوافق مع التزام من قبل الحكومات بسن تـشريعات                  )ب(

ويـشمل هـذا االلتـزام جميـع        . لحماية األفراد من التهديدات المحدقة بحقوقهم وحرياتهم األساسية       
  .ينهايقتصر على مجموعات سكانية بع األشخاص وال

  
إن العديد من الهيئات العلمية المعتمدة قطـع بـأن دخـان التبـغ غيـر المباشـر يـسبب                      )ج(

مثـل فنلنـدا    (وصنف بعض األطراف في اتفاقية منظمـة الـصحة العالميـة اإلطاريـة               .السرطان
دخان التبغ غير المباشر كأحد مسببات السرطان، وأدرج الوقاية من التعـرض لـه أثنـاء                 )وألمانيا
ومن ثم، فباإلضافة إلى ما هو منـصوص عليـه          . ضمن تشريعاته الخاصة بالصحة والسالمة     العمل
، يمكن إلزام األطراف بالتصدي لخطر التعرض لدخان التبغ، طبقـاً لقوانينهـا القائمـة               ٨المادة   في
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أماكن العمل أو القوانين األخرى التي تحكم التعرض للمواد الضارة، بمـا فـي ذلـك المـواد                   بشأن
  .رطنةالمس

  
   الحماية من التعرض لدخان التبغتستند إليهابيان المبادئ والتعاريف ذات الصلة التي 

  
  المبادئ

  
 من اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية من الضروري إيجاد التـزام            ٤مثلما أشير إليه في المادة        -٥

وينبغي أن تستهدي عملية تنفيـذ      . تبغسياسي صارم من أجل اتخاذ تدابير لحماية الجميع من التعرض لدخان ال           
  . من االتفاقية بالمبادئ التالية المتفق عليها٨المادة 

  
  ١المبدأ 

  
 مـن   ٨تقتضي التدابير الفعالة لتوفير الحماية من التعرض لدخان التبغ، كما هو متوخى في المـادة                  -٦

خان التبغ في مكان معين أو بيئة معينـة         اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية، القضاء التام على التدخين ود         
وليس هناك مستوى مأمون من التعرض لدخان التبغ،        . ٪١٠٠من أجل جعل البيئة خالية من دخان التبغ بنسبة          

وينبغي رفض مفاهيم مثل القيمة الحدية للسمية الناجمة عن دخان التبغ غير المباشر، ألنها تتعارض مع البينات 
٪، ١٠٠راراً وتكراراً عدم فعالية األساليب األخرى غير خلو البيئة من دخان التبغ بنـسبة               وقد تبين م  . العلمية

، )سواء أكانت لها نظم تهويـة منفـصلة أم ال         (بما في ذلك التهوية وترشيح الهواء وتخصيص أماكن للتدخين          
  .رض لدخان التبغوهناك بينات قاطعة، من علمية وغيرها، تثبت أن األساليب الهندسية ال تحمي من التع

  
  ٢المبدأ 

  
وينبغي أن تكون جميع أماكن العمـل الداخليـة         . ينبغي حماية جميع الناس من التعرض لدخان التبغ         -٧

  .واألماكن العمومية الداخلية خالية من دخان التبغ
  

  ٣المبدأ 
  
راً أن  وقد تبـين مـراراً وتكـرا      . من الضروري سن تشريع لحماية الناس من التعرض لدخان التبغ           -٨

السياسات الخاصة باألماكن الخالية من دخان التبغ والتي تعتمد على الجانب الطوعي هي سياسات غير فعالة،                
  .فالتشريع، لكي يكون فعاالً، ينبغي أن يكون بسيطاً وواضحاً وقابالً لإلنفاذ. وال توفر حماية كافية

  
  ٤المبدأ 

  
مور الضرورية للنجاح في تنفيذ وإنفاذ التشريعات الخاصة        يعد التخطيط الجيد والموارد الكافية من األ        -٩

  .باألماكن الخالية من دخان التبغ
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  ٥المبدأ 
  
 دور محوري في تهيئة الدعم للتدابير الخاصة باألماكن الخالية مـن دخـان التبـغ،                للمجتمع المدني   -١٠

  .ت وتنفيذها وإنفاذهاوضمان االمتثال لها، وينبغي إدراجه كشريك نشط في عملية إعداد التشريعا
  

  ٦المبدأ 
  
ينبغي أن يخضع تنفيذ التشريعات الخاصة باألماكن الخالية من دخان التبغ، وإنفاذها وآثارها للرصـد                 -١١

وينبغي أن يشمل ذلك رصد ومواجهة أنشطة دوائر صناعة التبغ التي تقوض تنفيذ وإنفاذ التشريعات،               . والتقييم
  .ن اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية م٤-٢٠كما هو محدد في المادة 

  
  ٧المبدأ 

  
ينبغي تعزيز حماية الناس من التعرض لدخان التبغ وتوسيع نطاق هذه الحماية عند اللزوم، ويمكن أن                  -١٢

تشمل هذه اإلجراءات سن تشريعات جديدة أو تعديل التشريعات وتحسين اإلنفاذ، وسائر التدابير التي تأخذ في                
  .بينات العلمية الجديدة والخبرات المعروضة في دراسات الحالةالحسبان ال

  
  التعاريف

  
وترد هنا عدة توصـيات     . من المهم، لدى وضع التشريعات، االعتناء بتعريف المصطلحات الرئيسية          -١٣

ة وتكِّمل التعاريف الـوارد   . بخصوص التعريفات المالئمة، على أساس الخبرات المكتسبة في العديد من البلدان          
  .في هذا الفرع التعاريف المدرجة بالفعل في اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية

  
  "دخان التبغ المنتشر في البيئة"أو " دخان التبغ غير المباشر"

  
 من اتفاقيـة  ٨هناك عدة مصطلحات بديلة يشيع استعمالها لوصف نمط دخان التبغ الذي تتناوله المادة    -١٤

دخان "، ومصطلح   "دخان التبغ غير المباشر   "ومن هذه المصطلحات مصطلح     . ة اإلطارية منظمة الصحة العالمي  
وينبغي تالفي استخدام مصطلحات مـن      ". دخان التبغ الذي ينفثه اآلخرون    "ومصطلح  " التبغ المنتشر في البيئة   

ن أخرى تظهر أن    ، حيث إن التجربة في فرنسا وأماك      "التعرض الالإرادي لدخان التبغ   "و" التدخين القسري "قبيل  
. أمر مقبـول  " اإلرادي"دوائر صناعة التبغ يمكن أن تستعمل هذه المصطلحات لدعم موقف مفاده أن التعرض              

" SHS"، والـذي يختـصر أحيانـاً بـالرمز          "دخان التبغ غير المباشر   "والمصطلحان المفضالن هما مصطلح     
؛ )باإلنكليزيـة  ("ETS"ختصر أحياناً بـالرمز     ذي ي ، وال " تبغ المنتشر في البيئة   دخان ال "ومصطلح  ) باإلنكليزية(

  ".دخان التبغ غير المباشر" مصطلح المبادئ التوجيهيةوتستخدم هذه 
  

الدخان المنبعث من طرف السيجارة المحترق      "بأنه  " مصطلح دخان التبغ غير المباشر    "ويمكن تعريف     -١٥
  ".ا الدخان الذي ينفثه المدخنأو من أي منتج آخر من منتجات التبغ التي عادة ما يقترن به

  
ويشتمل هذا المـصطلح،    . ٪١٠٠هو الهواء الخالي من الدخان بنسبة       " الهواء الخالي من دخان التبغ    "  -١٦

  ١.ولكنه ال يقتصر، على الهواء الذي ال يمكن فيه رؤية دخان التبغ أو استنشاقه أو قياسه
  
  

                                                           
وينبغي إيالء االهتمام إلمكانية أن . يمكن أن توجد العناصر المكونة لدخان التبغ في الهواء بمقادير أقل من أن تقاس   ١

 .تحاول دوائر صناعة التبغ أو قطاع الضيافة استغالل حدود هذا التعريف
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  "التدخين"
  
 يشمل حيازة منتج مشعل من منتجات التبغ أو التحكم فيـه،            ينبغي أن يعرف هذا المصطلح على نحو        -١٧

  .بصرف النظر عما إذا كان يتم استنشاق الدخان أو نفثه طواعية
  

  " العموميةاألماكن"
  
سيتفاوت بين الواليات القضائية فـإن      " األماكن العمومية "على الرغم من أن التعريف الدقيق لمصطلح          -١٨

وينبغـي أن يـشمل التعريـف       . ذا المصطلح تعريفاً واسعاً إلى أبعد حد ممكن       من المهم أن يعرف التشريع ه     
المستخدم جميع األماكن المتاحة لعامة الجماهير أو األماكن التي تستخدم استخداماً جماعياً، بصرف النظر عن               

  .ملكيتها أو الحق في دخولها
  

  "المغلقة"أو " الداخلية"
  
وألن ". الداخلية"من دخان التبغ في أماكن العمل واألماكن العمومية          على توفير الحماية     ٨تنص المادة     -١٩

ينبغي على وجه التحديد دراسة تجارب مختلف البلـدان         " الداخلية"هناك إشكاليات محتملة في تعريف المناطق       
وينبغي أن يكون التعريف شامالً وواضحاً بقدر اإلمكان، كما ينبغي الحرص فـي             . في تعريف هذا المصطلح   

ويوصى . معنية" داخلية"تعريف على تالفي إيجاد قوائم يمكن تفسيرها على نحو يمكن أن يستبعد منها مناطق               ال
على نحو يشمل أي حيز يغطيه سـقف أو         ") المغلقة"أو  " (الداخلية"في هذا الصدد بأن يعرف مصطلح المناطق        

تخدمة في بناء السقف أو الحائط أو       يحده حائط أو أكثر أو جانب أو أكثر، بصرف النظر عن نوع المواد المس             
  .الجنبات، وبصرف النظر عما إذا كان البناء دائماً أم مؤقتاً

  
  "مكان العمل"

  
أي مكان يستخدمه الناس أثنـاء  "تعريفاً واسعاً من قبيل " مكان العمل "ينبغي أن يكون تعريف مصطلح        -٢٠

الذي يضطلع به مقابل أجر وإنما ينبغي أن يشمل         وينبغي أال يقتصر ذلك على العمل       ". أداء وظيفتهم أو عملهم   
وباإلضافة إلى ذلـك فـإن      . أيضاً العمل التطوعي، إذا كان من نوع العمل الذي عادة ما يدفع أجر في مقابله              

ال تشمل فحسب تلك األماكن الذي يؤدى فيها العمل ولكنها تشمل أيضاً كل األماكن الملحقـة أو                 " أماكن العمل "
التي يستخدمها العمال، على نحو مشترك، على مدار أداء وظيفتهم، بما في ذلك، علـى سـبيل                 المرتبطة بها و  

المثال، األروقة والمصاعد وبئر السلم والردهات والمرافق المشتركة والمقاهي والمراحيض وغرف الجلـوس             
كبات المستخدمة أثناء   وتُعتبر المر . ومطاعم الوجبات السريعة، وكذلك المباني الملحقة، مثل السقائف واألكواخ        

  .العمل أماكن عمل وينبغي تعريفها على هذا النحو تحديداً
  

وينبغي إيالء االهتمام بعناية ألماكن العمل التي هي أيضاً منازل يسكنها األفراد أو أماكن إقامة، مثل                  -٢١
ن عمـل تخـص     فهذه األماكن تشكل أيضاً أمـاك     . السجون ومؤسسات الصحة النفسية أو دور رعاية المسنين       
  .أشخاصاً آخرين ينبغي حمايتهم من التعرض لدخان التبغ

  
  "وسائل النقل العام"

  
ينبغي أن تعرف وسائل النقل العام على نحو يشمل أي مركبة تستخدم في نقل الجماهير، في مقابـل                    -٢٢

  .وينبغي أن يشمل ذلك سيارات األجرة. أجر أو مكسب تجاري عادة
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  نطاق التشريع الفعال
  
أمـاكن  ) ١( على اعتماد تدابير فعالة توفر لحماية الناس من التعرض لدخان التبغ في              ٨تنص المادة     -٢٣

األمـاكن  "،  "وحـسب االقتـضاء   ) "٤(وسائل النقل العام،    ) ٣(األماكن العمومية الداخلية،    ) ٢(العمل الداخلية،   
  ".العمومية األخرى

  
 عن طريق ضمان أن تكون جميـع األمـاكن العموميـة            ميعالتزاماً بتوفير الحماية للج   ويفرض ذلك     -٢٤

خارجية أو شبه   (الداخلية وجميع أماكن العمل الداخلية وجميع وسائل النقل العام، وربما أماكن عمومية أخرى              
وال يوجد مبرر ألي استثناء على أساس حجج صحية         . ، خالية من التعرض لدخان التبغ غير المباشر       )خارجية

ا ما كان يجب النظر في االستثناءات على أساس حجج أخرى فينبغي أن يكون ذلك في أدنـى                  وإذ. أو قانونية 
 على التزام ٨وباإلضافة إلى هذا فإذا تعذّر على أي طرف تحقيق التغطية للجميع على الفور، تنص المادة             . حد

وينبغي أن يناضل كـل     . مستمر بالعمل بأسرع ما يمكن على إلغاء أية استثناءات وجعل الحماية تشمل الجميع            
طرف من أجل توفير الحماية للجميع في غضون خمسة أعوام من بدء نفاذ اتفاقية منظمة الـصحة العالميـة                   

  .اإلطارية بالنسبة إلى ذلك الطرف
  

 به سـابقاً مـؤتمر      أقروال توجد أية مستويات مأمونة من التعرض لدخان التبغ غير المباشر، ومثلما               -٢٥
 الهواء واسـتخدام أمـاكن      وتجديدفإن األساليب الهندسية، مثل التهوية       FCTC/COP1(15)األطراف في القرار    

  .مخصصة للتدخين، ال توفر الحماية من التعرض لدخان التبغ
  

وينبغي توفير الحماية في جميع أماكن العمل الداخلية أو المغلقة، بما في ذلـك المركبـات المـزودة                    -٢٦
  ).مثل سيارات األجرة أو سيارات اإلسعاف أو مركبات التوصيل(لعمل بمحركات والمستخدمة في أماكن ا

  
فحسب وإنما أيضاً فـي     " الداخلية"وتنص المعاهدة على اتخاذ تدابير للحماية، ال في األماكن العمومية             -٢٧

 ولدى تعريف تلـك األمـاكن  ". حسب االقتضاء"، )أي الخارجية أو شبه الخارجية" (األخرى"األماكن العمومية   
العمومية الخارجية وشبه الخارجية ينبغي لألطراف، حيثما كان التشريع مالئماً، أن تنظر في البينة الخاصـة                
باألخطار الصحية المحتملة في مختلف األماكن، وأن تتخذ ما يلزم من إجراءات العتماد الحماية األكثر فعالية                

  . قائماًضد التعرض لدخان التبغ، حيثما أظهرت البينة أن هناك خطراً
  

تزويد الجماهير بالمعلومات والتشاور معها وإشراكها من أجل ضمان الدعم والـسالسة            
  في التنفيذ

  
يعد إذكاء الوعي بين قادة الجماهير وقادة الرأي العام بخصوص مخاطر التعرض لدخان التبغ غيـر                  -٢٨

ة للوكاالت الحكومية، بالشراكة مـع      المباشر، وذلك من خالل الحمالت اإلعالمية المستمرة، من األدوار الهام         
ومـن أصـحاب المـصلحة      . المجتمع المدني، من أجل ضمان فهم الجماهير لإلجراء التشريعي ودعمهم لـه           

الرئيسيين في هذا الصدد المؤسسات التجارية، والمطاعم ورابطات قطاع الـضيافة، ومجموعـات أصـحاب               
 الصحيون، والمنظمات التي تمثـل األطفـال والـشباب،          العمل، ونقابات العمال، ووسائل اإلعالم، والمهنيون     

وينبغي أن تشمل جهود إذكاء الوعي      . ومؤسسات التعلم أو المؤسسات الدينية، ودوائر البحوث وعامة الجمهور        
  .التشاور مع المؤسسات التجارية المتضررة وسائر المنظمات والمؤسسات على مدى عملية إعداد التشريع

  
الرسائل الرئيسية على الضرر الذي يتسبب فيه التعرض لدخان التبغ غير المباشـر،  وينبغي أن تركز      -٢٩

وعلى أن القضاء على دخان التبغ في األماكن الداخلية هو الحل الوحيد الذي له أساس علمي لـضمان تـوفير                    
ه ليست هناك   الحماية الكاملة من التعرض، وحق كل العاملين في التمتع بحماية متساوية بمقتضى القانون، وأن             
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أية موازنة بين مجالي الصحة واالقتصاد ألن التجربة في عدد متزايد من الواليات القضائية تبين أن البيئـات                  
وينبغي أيضاً أن تستهدف حمالت توعية الجماهير األمـاكن التـي قـد             . الخالية من دخان التبغ مفيدة لكليهما     

  . مثل المساكن الخاصةيكون التشريع مجدياً أو مالئما بالنسبة إليها، ال
  

ومن الضروري أيضاً في هذا الصدد إجراء مشاورة واسعة النطاق مع أصحاب المصلحة من أجـل                  -٣٠
وبمجـرد  . توعية المجتمع المحلي واستنفاره بغية تيسير الحصول على الدعم الالزم للتشريع بعد أن يتم سـنُّه               

فيذ القانون وتزويد أصـحاب المؤسـسات التجاريـة         اعتماد التشريع ينبغي إطالق حملة توعية تفضي إلى تن        
. ومديري المباني بالمعلومات التي تعرفهم بالقانون وبمسؤولياتهم وبإنتاج الموارد الخاصة بها، مثل العالمـات             

ومن شـأن الرسـائل   . وستزيد هذه التدابير إمكانية التنفيذ السلس، وبلوغ مستويات عالية من االمتثال الطوعي   
ى تمكين غير المدخنين وتوجيه الشكر إلى المدخنين على امتثالهم للقـانون أن تعـزز إشـراك                 التي ترمي إل  

  .الجماهير في اإلنفاذ والتنفيذ السلس
  

  اإلنفاذ
  

  واجب االمتثال
  
إن التشريع الفعال ينبغي أن يفرض مسؤوليات قانونية عن االمتثال على المنشآت التجارية المتضررة                -٣١

بغي أن ينص على عقوبات تفرض على مرتكبي االنتهاكات، وتطبق علـى المؤسـسات              وعلى المدخنين، وين  
وينبغـي أن يلقـي     . وينبغي أن يركز التشريع عادة على المنشآت التجاريـة        . التجارية، وربما على المدخنين   

نى، التشريع بالمسؤولية عن االمتثال على عاتق مالك المبنى أو مدير المبنى وأي شخص آخر مسؤول عن المب                
  :وينبغي أن تشمل هذه الواجبات األمور التالية. وينبغي أن يحدد بوضوح اإلجراءات التي عليه أن يتخذها

  
واجب وضع عالمات واضحة عند المداخل وسائر المواقع المالئمة تبين أن التـدخين غيـر                 )أ(

صحية أو وكـاالت    وينبغي أن تحدد أشكال ومحتويات هذه العالمات من قبل السلطات ال          . مسموح به 
أخرى تابعة للحكومة، ويمكن أن تحدد رقم هاتف أو آلية أخرى يقوم من خاللها الجمهور باإلبالغ عن 

  االنتهاكات، وكذلك اسم الشخص الذي ينبغي أن توجه إليه الشكاوى داخل المبنى؛
  
  واجب إزالة أية مطفأة سجائر من المبنى؛  )ب(
  
  اعد؛واجب اإلشراف على التقيد بالقو  )ج(
  
ويمكن أن تـشمل    . واجب اتخاذ خطوات محددة ومعقودة لثني األفراد عن التدخين في المبنى            )د(

هذه الخطوات أن يطلب من الشخص عدم التدخين، ووقف تقديم الخدمة إليـه، ومطالبتـه بمغـادرة                 
  .المبنى، واالتصال بالوكالة أو السلطة األخرى المعنية باإلنفاذ

  
  العقوبات

  
وفي حين  . أن يحدد التشريع غرامات أو عقوبات مالية أخرى تفرض على مرتكبي االنتهاكات           ينبغي    -٣٢

أن حجم هذه العقوبات سيعكس بالضرورة الممارسات واألعراف المحددة لكل بلد فإن هناك عدة مبادئ ينبغي                
ـ    . أن يستهدي بها القرار المتخذ في هذا المضمار        ات كافيـة لـردع   واألهم في هذا الصدد هو أن تكون العقوب

ومـن  . االنتهاكات وإال فقد ال يكترث بها المنتهك، أو يتعامل معها على أنها مجرد تكاليف إلنجـاز األعمـال    
الضروري أن تكون العقوبات المفروضة من أجل ردع المؤسسات التجارية التي تنتهك التشريع أكبر من تلك                

وينبغي أن تزيـد    . والذين عادة ما تكون مواردهم أقل     المفروضة من أجل ردع المنتهكين من األفراد المدخنين         
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العقوبات مع تكرار االنتهاكات، وأن تكون متساوقة مع التعامل مع الجرائم األخرى المساوية في الخطورة في                
  .البلد

  
وباإلضافة إلى العقوبات المالية قد يسمح التشريع بفرض جزاءات إدارية، مثـل وقـف التـراخيص                  -٣٣

الجزاءات التي تشكل المالذ    "وتستخدم هذه   .  يتسق مع الممارسة المتابعة في البلد ونظامه القانوني        التجارية، بما 
على نحو نادر، ولكنها بالغة األهمية إلنفاذ القانون على رغم أية مؤسسات تجارية تختار تحدي القانون       " األخير

  .مراراً وتكراراً
  

مرتكبي االنتهاكات، إذا كان ذلك مالئماً في إطار السياق         ويمكن النظر في إدراج عقوبات جنائية على          -٣٤
  .القانوني والثقافي للبلد

  
  الهيكل األساسي لإلنفاذ

  
ينبغي أن يحدد التشريع السلطة أو السلطات المسؤولة عن اإلنفاذ، وينبغي أن يشمل نظامـاً لرصـد                   -٣٥

  .االمتثال ومالحقة المنتهكين قضائياً
  

ومـن  . د إخضاع المؤسسات التجارية للتفتيش من أجل التحقق من االمتثـال          وينبغي أن يشمل الرص     -٣٦
النادر أن تدعو الضرورة إلى إنشاء نظام تفتيش جديد يتعلق بإنفاذ التشريع الخاص باألماكن الخالية من دخان                 

 بالفعل لتفتيش   وبدالً من ذلك يمكن أن يتم عادة رصد االمتثال عن طريق آلية أو أكثر من اآلليات القائمة                . التبغ
وفي كثير  . وعادة ما توجد طائفة من الخيارات لهذا الغرض       . المباني وأماكن العمل التابعة للمؤسسات التجارية     

من البلدان يمكن إدراج عمليات التفتيش الخاصة باالمتثال ضمن عمليات التفتيش الخاصة بمـنح التـراخيص                
صحة واإلصحاح، أو عمليات التفتـيش الخاصـة بالـصحة          لألعمال التجارية، أو عمليات التفتيش الخاصة بال      

وقـد  . والسالمة في أماكن العمل، أو عمليات التفتيش الخاصة بالسالمة من الحرائق أو ضمن برامج مماثلـة               
  .يكون من المفيد استخدام العديد من مصادر جمع المعلومات هذه في آن واحد

  
وظفي إنفاذ القانون على المستوى المحلي؛ فمن المرجح   ويوصى، حيثما أمكن، باستخدام المفتشين أو م        -٣٧

ويقتضي هذا النهج إنشاء آليـة تنـسيق وطنيـة          . أن يزيد ذلك موارد اإلنفاذ المتاحة ويعزز مستوى االمتثال        
  .لضمان اتباع نهج متساوق على نطاق الدولة

  
ذ عامة، وأن يشمل عملية     وبصرف النظر عن اآللية المستخدمة ينبغي أن يستند الرصد إلى خطة إنفا             -٣٨

ويمكن أن يجمع الرصد الفعال بين عمليات التفتـيش المنتظمـة وعمليـات             . خاصة بالتدريب الفعال للمفتشين   
وهذه الزيارات يمكن   . التفتيش غير المحددة المواعيد أو المفاجئة، وكذلك الزيارات التي تتم بناء على الشكاوى            

. لتالية لبدء نفاذ القانون، حيث يرجح أن تتم معظم االنتهاكات دون تعمد           أن تكون تثقيفية في المرحلة المبكرة ا      
وينبغي أن يأذن التشريع للمفتشين بدخول المباني، رهناً بأحكام القانون، وبجمع العينات والبينات إذا لم تكـن                  

سسات التجارية  وبالمثل ينبغي أن يحظر التشريع على المؤ      . هذه الصالحيات محددة بالفعل في القانون الساري      
  . إعاقة المفتشين عن أداء عملهم

  
وليس ضرورياً استخدام أعداد كبيرة من المفتشين، ألن عمليات . وتكلفة الرصد الفعال ليست بالمفرطة  -٣٩

التفتيش يمكن إنجازها بواسطة البرامج القائمة والموظفين الموجودين، وألن التجربة تظهـر أن التـشريعات               
أي يقوم على إنفاذها الجمـاهير فـي        (خالية من دخان التبغ سرعان ما تصبح ذاتية التنفيذ          الخاصة باألماكن ال  

وقد ال يلزم إال عدد قليل من المالحقات القضائية إذا ما تم إنفاذ التشريع بعناية، وبذلت جهـود                  ). المقام األول 
  .دؤوبة لتوعية المؤسسات التجارية والجماهير
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برامج ليست باهظة التكلفة فستلزم موارد لتوعيـة المؤسـسات التجاريـة            وعلى الرغم من أن هذه ال       -٤٠
وتدريب المفتشين وتنسيق عمليات التفتيش وتعويض الموظفين عن عمليات تفتيش المؤسسات التجارية خـارج    

وتستخدم برامج الرصد الفعالة مجموعة متنوعة      . وينبغي تحديد آلية تمويل لهذا الغرض     . ساعات العمل العادية  
ن مصادر التمويل، بما في ذلك العائدات الضريبية المخصصة ورسوم منح تـراخيص األعمـال التجاريـة                 م

  .والعائدات المخصصة المتأتية من الغرامات التي يدفعها المنتهكون
  

  استراتيجيات اإلنفاذ
  
 وتبـسط تنفيـذ     بإمكان األساليب االستراتيجية التي تُتبع في اإلنفاذ أن تحقق أكبر قدر من االمتثـال،               -٤١

  .التشريعات، وتقلل مستوى الموارد الالزمة لإلنفاذ
  

وبوجه خاص فإن أنشطة اإلنفاذ خالل الفترة التي تعقب بدء نفاذ القانون على الفور لها أهمية حاسمة                   -٤٢
 وتوصي عدة واليات قضائية بفترة أولية من      . في نجاح القانون وفي نجاح أنشطة الرصد واإلنفاذ في المستقبل         

وينبغي الجمـع بـين هـذا       . اإلنفاذ غير الصارم؛ يتم خاللها تحذير المنتهكين ولكن ال تُفرض عليهم عقوبات           
األسلوب وبين إطالق حملة نشطة لتوعية أصحاب المؤسسات التجارية بمسؤولياتهم بموجب القانون، وينبغـي              

  . التدريجي، سيعقبها إنفاذ أكثر صرامةأن تفهم المؤسسات التجارية أن فترة السماح األولية، أو فترة اإلنفاذ
  

وتوصي واليات قضائية عديدة بأن يتم، عندما يبدأ اإلنفاذ النشط، باللجوء إلى المحاكمات البارزة من                 -٤٣
وبتحديد المنتهكين البارزين الذين دأبوا على تحدي القانون أو المعـروفين فـي المجتمـع               . أجل تعزيز الردع  

 حازمة وسريعة، والعمل على توعية الجماهير إلى أبعد حد ممكن بهذه األنـشطة،              المحلي، وباتخاذ إجراءات  
ومن شأن ذلك أن يزيد االمتثال الطوعي ويقلل        . تستطيع السلطات إظهار تصميمها والبرهنة على جدية القانون       

  .الموارد الالزمة ألنشطة الرصد واإلنفاذ في المستقبل
  

صة باألماكن الخالية من دخان التبغ سرعان ما تصبح ذاتية اإلنفـاذ            وعلى الرغم من أن القوانين الخا       -٤٤
فعندما يبدأ نفاذ أي    . فالبد من أن تستعد السلطات للتصدي بسرعة وحسم ألية حاالت منفردة من التحدي السافر             

قانون ألول مرة، على وجه الخصوص، يمكن أن يكون هناك منتهكون من حين إلى حين ممن يظهرون أمـام                   
ومن شأن التصدي بقوة لهذه الحاالت أن يجعل االمتثال أمراً متوقعـاً ممـا يـسهل                .  ازدراءهم للقانون  الناس

الجهود التي ستُبذل في المستقبل، بينما يمكن أن يؤدي عدم الحسم إلى انتشار االنتهاكات بسرعة وعلى نطـاق                  
  .واسع

  
  استنفار المجتمع المحلي وإشراكه

  
كما أن توفير دعم    . رصد واإلنفاذ تتعزز بإشراك المجتمع المحلي في البرنامج       إن فعالية أي برنامج لل      -٤٥

المجتمع المحلي وتشجيع أفراده على رصد االمتثال والتبليغ عن االنتهاكات يوسع إلى حد بعيد نطـاق تـأثير                  
يات القضائية تشكل   وفي الواقع فإنه في العديد من الوال      . وكاالت اإلنفاذ، ويقلل الموارد الالزمة لتحقيق االمتثال      

ولهذا السبب ينبغي أن يـنص التـشريع الخـاص          . شكاوى المجتمع المحلي الوسيلة الرئيسية لضمان االمتثال      
باألماكن الخالية من دخان التبغ على أن ألفراد الجمهور أن يقدموا الشكاوى، كما ينبغي أن يسمح ألي شخص                  

لرامية إلى فرض االمتثال، بالتدابير التي تنظم التعـرض         أو أية منظمة غير حكومية بالشروع في اإلجراءات ا        
وينبغي أن يشمل برنامج اإلنفاذ توفير خط ساخن مجاني لتقديم الشكاوى بالهاتف أو             . لدخان التبغ غير المباشر   

  .توفير نظام مماثل لتشجيع الجمهور على التبليغ عن االنتهاكات
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  رصد التدابير وتقييمها
  
م التدابير الرامية إلى الحد من التعرض لدخان التبغ أهمية في هذا الـصدد لعـدة                يكتسي رصد وتقيي    -٤٦

  :أسباب منها على سبيل المثال ما يلي
  

  زيادة الدعم السياسي والجماهيري لتعزيز األحكام التشريعية والتوسع فيها؛  )أ(
  

  دان األخرى؛توثيق النجاحات التي ستوفر ما يلزم من المعلومات والمساعدة لجهود البل  )ب(
  

  .تحديد وإشهار الجهود التي تبذلها دوائر صناعة التبغ لتقويض تنفيذ التدابير  )ج(
  

وسيتفاوت مدى وتعقيد الرصد والتقييد تفاوتاً كبيراً بين الواليات القضائية حسب الخبرات والمـوارد                -٤٧
 أساس المؤشـر الرئيـسي، وهـو    ومع ذلك فمن المهم تقييم حصيلة التدابير المنفذة، وخصوصاً على . المتاحة

وقد تكون هناك طرق عالية المـردود       . التعرض لدخان التبغ غير المباشر في أماكن العمل واألماكن العمومية         
لتحقيق ذلك، ومنها على سبيل المثال استخدام المعطيات أو المعلومات المجموعة من خالل األنشطة الروتينية،               

  .مثل عمليات تفتيش أماكن العمل
  

  :١وهناك ثمانية مؤشرات لإلجراءات والحصائل ينبغي النظر فيها  -٤٨
  

  اإلجراءات
  

نشر المعارف والمواقف والدعم للسياسات الخاصة باألماكن الخالية من دخان التبغ بين عامة               )أ(
  ؛السكان وربما بين مجموعات محددة، مثل العاملين في الحانات

  
  ؛الية من دخان التبغ واالمتثال لهاإنفاذ السياسات الخاصة باألماكن الخ  )ب(

  
  الحصائل

  
  ؛الحد من تعرض الموظفين لدخان التبغ غير المباشر في أماكن العمل واألماكن العمومية  )ج(

  
وخـصوصاً  (التقليل من مقدار دخان التبغ غير المباشر الموجود في الهواء في أماكن العمل                )د(

  ؛واألماكن العمومية) في المطاعم
  

  ؛من معدالت الوفاة والمرض الناجمة عن التعرض لدخان التبغ غير المباشرالحد   )ه(
  

  ؛الحد من التعرض لدخان التبغ غير المباشر في المساكن الخاصة  )و(
  

  ؛إدخال تغييرات على معدالت انتشار التدخين والسلوكيات ذات الصلة بالتدخين  )ز(
  

  .اآلثار االقتصادية  )ح(
  
  
  

                                                           
١     The publication WHO policy recommendations: protection from exposure to second-hand tobacco smoke 

(Geneva, World Health Organization, 2007) provides references and links to monitoring studies conducted 
elsewhere on all of these indicators.                                                                                                        
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  ٢المرفق 
  

  من التشريعات والوثائق المرجعيةروابط بعينات 
  
  

ترد أدناه إحاالت إلى التشريعات الوطنية ودون الوطنية السارية حالياً والتي تتطابق على نحو وثيـق                  -١
  :مع المبادئ التوجيهية ألفضل الممارسات

  
(a) United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, Health Act 2006, 
http://www.opsi.gov.uk/acts/acts2006/20060028.htm 

(b) New Zealand, Smoke-free Environments Amendment Act 2003, 
http://www.legislation.govt.nz/browse_vw.asp?content-set=pal_statutes 

(c) Norway, Act No. 14 of 9 March 1973 relating to Prevention of the Harmful Effects of  
Tobacco,  
http://odin.dep.no/hod/engelsk/regelverk/p20042245/042041-990030/dok-bn.html  
(It should be noted, however, that the option of smoking sections is not recommended under  
these guidelines.) 

(d) Scotland, Smoking, Health and Social Care (Scotland) Act 2005, 
http://www.opsi.gov.uk/legislation/scotland/acts2005/20050013.htm 
Regulations: http://www.opsi.gov.uk/si/si2006/20061115.htm 

(e) Uruguay, Decreto 40/006, http://www.globalsmokefreepartnership.org/files/132.doc 

(f) Ireland, Public Health (Tobacco) (Amendment) Act 2004, 
http://193.178.1.79/2004/en/act/pub/0006/index.html 

(g) Bermuda, Tobacco Products (Public Health) Amendment Act 2005, 
http://www.globalsmokefreepartnership.org/files/139.DOC 
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 Available at: 
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4. Proposed identification of environmental tobacco smoke as a toxic air contaminant. 
San Francisco, United States of America, California Environmental Protection Agency: Air Resources 
Board, 2005. 

Available at: http://repositories.cdlib.org/tc/surveys/CALEPA2005/ 

5. Joint briefing paper: Proposed guidelines for the implementation of Article 8 of the WHO 
Framework Convention on Tobacco Control. Framework Convention Alliance and the Global 
Smokefree Partnership, 2007. 

Available at: http://www.fctc.org/x/documents/Article8_COP2_Briefing_English.pdf 

6. Global Smokefree Partnership web site. A resource on smoke free success stories and 
challenges, this link includes perspectives on smoke free policies, links to evaluation reports, 
legislation and public information campaigns, as well as implementation guidelines. 
 Available at: www.globalsmokefreepartnership.org 

7. After the smoke has cleared: evaluation of the impact of a new smoke free law. Wellington, 
New Zealand Ministry of Health, 2006. 

Available at:  
http://www.moh.govt.nz/moh.nsf/by+unid/A9D3734516F6757ECC25723D00752D50?Open 

  
  )٢٠٠٧يوليو /  تموز٦الجلسة العامة الرابعة، (

  
  

FCTC/COP2 (8)      اإلعالن عن التبغ والتـرويج لـه         (١٣وضع مبادئ توجيهية لتنفيذ المادة
  )ورعايته

  
  مؤتمر األطراف،

  
فحة التبغ تـشجع     من اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكا        ٥-١٣إذ يشير إلى أن المادة        

  ،٤-١٣األطراف على تنفيذ تدابير تتجاوز االلتزامات المبينة في المادة 
  

  :قرر
  

  :إنشاء فريق عامل مكلف بما يلي  )١(
 

 بشأن تنفيذ كل من العنصرين المحلي والعـابر          شاملة  مبادئ توجيهية  مسودةوضع    )أ(
  ارية بشأن مكافحة التبغ؛ اإلطمنظمة الصحة العالمية من اتفاقية ١٣للحدود من المادة 

 
 من البروتوكول المتعلـق بـاإلعالن       الرئيسيةعناصر  ال تقديم توصيات بخصوص      )ب(

 هذه المبادئ التوجيهية، وتوصيات بخصوص سـائر         والرعاية عبر الحدود، تكمل    والترويج
  والترويج والرعاية عبر الحدود، تسهم في التخلص من اإلعالن  من شأنها أنالتدابير التي

  
 لكي ينظر فيها مؤتمر األطراف في دورته الثالثة؛

  
  : الفريق العامل ما يليمنيطلب أن   )٢(
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والرعاية عبـر   أن يأخذ في حسبانه تقرير فريق الخبراء المعني باإلعالن والترويج             )أ(
  ١، المقدم إلى مؤتمر األطراف في دورته الثانية؛الحدود

  
ق الخبـراء المعنـي بـاإلعالن والتـرويج          فري  مكتب دعوة إلى أعضاء  الأن يوجه     )ب(

 وإلى سائر الخبراء، عند     ،FCTC/COP1(16)، والمنشأ بموجب القرار     الحدود والرعاية عبر 
   الفريق العامل؛أعمالاللزوم، للمشاركة في 

  
دعوة إلى المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة، التي           الأن يوجه     )٣(

 الفريق العامـل،    بنشاط في أعمال  ات معينة فيما يتعلق بهذه المسائل، للمشاركة واإلسهام         تتمتع بخبر 
   أمانة االتفاقية؛مثلما طلبته

  
 الترتيبات الالزمة، بما فيها الترتيبات الخاصة بالميزانيـة،         اتخاذ أمانة االتفاقية    منأن يطلب     )٤(

طراف، عن طريق موقع محمي على شـبكة         وضمان تمكين األ   إنجاز عمله لتمكين الفريق العامل من     
  تعليقات عليها؛الومن إبداء إلى الشركاء  النصوص المرسلة مسودات على االطالع مثالً، من اإلنترنت

  
  . في المرفقواُألطر الزمنية المحددةأن يعتمد العملية   )٥(
  

  المرفق
  

  :العملية

 من مؤتمر   بتكليف(الجهة القائمة بالتنفيذ    
  )األطراف

ة االتفاقية، بالتشاور مع مبادرة منظمـة الـصحة العالميـة           أمان
فريق الخبراء المعني باإلعالن      مكتب لتحرر من التبغ وأعضاء   ل

المنـشأ بموجـب القـرار       و ،والرعاية عبر الحـدود   والترويج  
FCTC/COP1(16))   مـن  ، وبمـساعدة    )وضع البروتوكـوالت

  .قليمي اإلالتمثيلالراغبة في المشاركة لضمان  األطراف

األطراف التي تعـرض القيـام بـدور        
إما عـن طريـق     (الميسرين الرئيسيين   

  )حشد الموارد أو بواسطة العمل التقني

  الجماعة األوروبية وفنلندا والهند

األطراف األخرى التي تعرض المشاركة 
  ٢في وضع المبادئ التوجيهية

 أستراليا والبرازيل وكندا والصين وجيبوتي وفرنسا وإسـرائيل       
ومدغشقر وماليزيا وموريتانيا ونيوزيلندا وهولنـدا وجمهوريـة        

  كوريا والسويد

  :اإلطار الزمني

 من  المسودة األطراف على    اطالعإتاحة  
  أجل إبداء تعليقاتها عليها

قبل ستة أشهر على األقل من انعقاد الـدورة الثالثـة لمـؤتمر             
  األطراف

                                                           
 .A/FCTC/COP/2/10الوثيقة    ١
 .٢٠٠٧يوليو /  تموز٣١: الموعد النهائي إلعالم األطراف أمانة االتفاقية بمشاركتها كشركاء   ٢
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األقل من انعقاد الدورة الثالثـة لمـؤتمر        قبل أربعة أشهر على       لعرضها على هيئة المكتب
  األطراف

 لتحريرهـا   أمانة االتفاقية لعرضها على   
  وترجمتها

قبل ثالثة أشهر على األقل من انعقاد الـدورة الثالثـة لمـؤتمر             
  األطراف

 يوماً على األقل من اليوم األول النعقاد الـدورة الثالثـة   ٦٠قبل    لتعميمها على مؤتمر األطراف
  ) من النظام الداخلي لمؤتمر األطراف٨المادة (طراف لمؤتمر األ

  
  )٢٠٠٧يوليو /  تموز٦الجلسة العامة الرابعة، (

  
  

FCTC/COP2 (9)التبليغ وتبادل المعلومات  
  

  مؤتمر األطراف،
  

 التقـارير   النموذج الخاص بتقـديم   ، الذي اعتمد بموجبه مؤقتاً      FCTC/COP1(14)إذ يشير إلى قراره     
  ؛التالية في دورته ن يتم النظر فيه مرة أخرىإلى أالوطنية، 

  
 ١،تنفيذ اتفاقية المنظمة اإلطارية بشأن مكافحة التبغ      الواردة عن   توليف التقارير   وإذ يضع في اعتباره     

  ؛المشكالت المتصلة بعملية التبليغ المحددة فيهاوخصوصاً 
  

 تقـديم بيانـات     تضمن أن   ،راضها تحقق عملية التبليغ أغ    ، حتى وإذ يضع في اعتباره أيضاً أنه ينبغي      
   على الصعيد الدولي؛وتمكن مقارنتهاذات صلة بالموضوع وشاملة 

  
   المتصلة بالجنسين عند جمع البيانات وتقديمها؛القضايا أنه ينبغي مراعاة ، باإلضافة إلى ذلك،وإذ يرى

  
 قد يجعل النظر في مما ،ة البروتوكوالت والمبادئ التوجيهيأنه يجري حالياً إعدادوإذ يأخذ في اعتباره  
  ، الثالثةدورة مؤتمر األطرافأمراً صعباً في  ٣األسئلة المندرجة ضمن الفئة 

  
  : ما يليقرر

  
مبادرة منظمة الصحة العالميـة     ، بعد حصولها على الدعم التقني من        أمانة االتفاقية  يكلفأن    )١(
ستبيان المتعلق باألسئلة المندرجـة     اال نموذج، بمهمة تنقيح    وبتوجيه من هيئة المكتب   لتحرر من التبغ    ل

،  منها  جملة أمور  يشمل؛ وهذا أمر قد     الحفاظ على محتواه  ، والعمل في ذات الوقت على       ١ضمن الفئة   
 فيـه،   البيانـات  التقنية المتصلة باستكمال االستبيان وإدراج المزيد من خانات إدخال           المشكالتحسم  

باإلرشـادات الخاصـة     االستبيان ككل وتزويد األطراف       التبليغ في  نموذج وتوحيدحيثما لزم األمر،    
  ؛بمساعدتهم على ذلك في وثيقة مستقلة

  
دورة مـؤتمر   عمال بأسرع ما يمكن بعـد انتهـاء         هذه األ إنجاز   أمانة االتفاقية  منأن يطلب     )٢(

  ؛ الثانيةاألطراف

                                                           
 .A/FCTC/COP/2/6الوثيقة    ١
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ندرجـة ضـمن     هيئة المكتب أن تستعرض االستبيان المنقح بشأن األسـئلة الم          منأن يطلب     )٣(
 مؤتمر األطراف   إلى أن يبت   األطراف،   قبل، في استعماله مؤقتاً من      عند االقتضاء ، وأن تبت،    ١ الفئة
   في دورته الثالثة؛هذه المسألةفي 

  
الكيانات المختـصة داخـل     من   هيئة المكتب وبمساعدة     بتوجيه من ،  أمانة االتفاقية  أن يكلف   )٤(

من ، وكذلك بمساعدة    منظمة الصحة العالمية للتحرر من التبغ     درة   مبا والسيمامنظمة الصحة العالمية،    
دة لألسئلة المندرجة ضمن الفئة      مسو وضع، حسب االقتضاء، بمهمة     الصلةالخبراء في المجاالت ذات     

  :  االستبيان؛ وينبغي، على وجه الخصوص، معالجة القضايا التاليةنموذج، وتنقيح ٢
  

  ؛ بمرور الوقتالبيانات الوطنيةزيادة إمكانية المقارنة بين   )أ(

   البيانات بشكل موحد؛تقديم  )ب(

   واضحة؛ومقاييس تعاريف وضع  )ج(

  ؛المقرر تقديمها في الوثائق والشمول التفاصيل درجة  )د(

متعددة  /االستعاضة، مثالً، عن الردود النصية بخيارات كمية      (أشكال إدخال البيانات      )ه(
  ؛)، مع توفير الوثائق الداعمةأو أسئلة يرد عليها بنعم أو ال

 جمـع   التي تعمل على  خرى  األمبادرات  ال وتالفي االزدواجية مع     المواءمة والتآزر   )و(
  ؛ )مثل البيانات الخاصة بمعدل االنتشار أو البيانات الديمغرافية(البيانات 

   الجنسين؛خصائص مؤشرات لتقييم السياسات التي تراعي وضع  )ز(
  
  ؛ الثالثةدورة مؤتمر األطراف إنجاز هذا العمل قبل  االتفاقيةأمانةأن يطلب من   )٥(
  
)٦(    والنموذج المنقح لالسـتبيان فـي دورتـه         ٢ دة األسئلة المندرجة ضمن الفئة    النظر في مسو 

  ؛الثالثة
  
  . الرابعةدورة مؤتمر األطراف في ٣سئلة المندرجة ضمن الفئة النظر في األ  )٧(

  
  )٢٠٠٧يوليو / وز تم٦الجلسة العامة الرابعة، (

  
  

FCTC/COP2 (10)الموارد المالية وآليات المساعدة  
  

  مؤتمر األطراف،
  

   بشأن الموارد المالية وآليات المساعدة؛FCTC/COP1(13)إذ يشير إلى قراره 
  

 والمعلومات اإلضافية التي قدمتها     A/FCTC/COP/2/5وإذ يحيط علماً بالمعلومات الواردة في الوثيقة        
  مؤقتة عن األنشطة التي اضطلعت بها منذ انعقاد دورة مؤتمر األطراف األولى؛األمانة ال

  
 الرئيسي آلليات مـن قبيـل االسـتراتيجيات         التيار أن دمج جوانب مكافحة التبغ في        يؤكد مجدداً وإذ  

 جميع اآلليـات    استخدامالقطرية هو غرض يتراوح بين األجل المتوسط واألجل الطويل، وأن من الضروري             
  اسبة لبلوغ األغراض المباشرة وتلبية االحتياجات الفورية؛المن
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ها  الحتياجاتها ووضع مقترحات   تقديراتحاجة إلى دعم إلجراء     وإذ يحيط علماً بأن بعض األطراف في        
   التمويل المتاحة؛مصادر سعياً منها إلى الحصول على مساعدة مالية من جميع الخاصة بالمشاريع والبرامج،

  
وبات التي تواجهها األطراف في الحصول على هذه المساعدة المالية واآلثـار التـي              وإذ يدرك الصع  

   اتفاقية المنظمة اإلطارية بشأن مكافحة التبغ؛بمقتضىيخلفها ذلك على قدرتها على الوفاء بالتزاماتها 
  

ان ألطراف لضم  لتقديم جميع المساعدات الالزمة إلى ا      وإذ يدرك كذلك ضرورة اتخاذ إجراءات فورية      
  ؛ويمكن التنبؤ بهإتاحة األموال بشكل مستدام 

  
الميزانيـة البرمجيـة    وإذ يالحظ مع االرتياح الزيادة الطارئة على التمويل دعماً لمكافحة التبغ فـي              

لسنوات المقبلة، والواردة في الخطة االستراتيجية      ل والزيادة المقترحة    ،٢٠٠٩-٢٠٠٨ لمنظمة الصحة العالمية  
  ١؛٢٠١٣-٢٠٠٨المتوسطة األجل 

  
أمانـة   مـع    لتحرر من التبغ  لمبادرة منظمة الصحة العالمية     وإذ يدرك ضرورة تآزر وتكامل وتعاون       

  ،االتفاقية
  

  : ما يليقرر
  

 أن تسعى بنشاط إلى الحصول على مـساهمات خارجـة عـن             أمانة االتفاقية أن يطلب إلى      )١(
فيها المنظمات الحكومية الدوليـة، وذلـك        الدولية، بما    المانحةالميزانية من األطراف وسائر الجهات      

 الحتياجاتها ووضـع    تقديراتفي إجراء   إليها   تقديم المساعدة إلى األطراف المحتاجة       تحديداً من أجل  
 التمويـل   مـصادر  على مساعدة مالية من جميـع        ها الخاصة بالمشاريع والبرامج للحصول    مقترحات
  المتاحة؛

  
 في مساعدة األطراف    أمانة االتفاقية لصحة العالمية إلى دعم      لمنظمة ا  ة العام ةأن يدعو المدير    )٢(

لحصول على مساعدة ماليـة مـن       المقترحات الخاصة بالمشاريع والبرامج ل    المحتاجة من أجل وضع     
 التمويل المتاحة، بما في ذلك، وضمن جملة أمور، عن طريق استرعاء انتباه الجهـات               مصادرجميع  
 أثناء المفاوضات المتعلقة    أمانة االتفاقية ب من األعمال التي تنهض بها        المحتملة إلى هذا الجان    المانحة

  هذه األعمال؛في  على تقديم المساهمات المانحة، بفعالية،تشجيع هذه الجهات وبالتمويل، 
  
تخـصص   على تقديم مساهمات طوعية خارجة عن الميزانيـة،          المانحةأن يحث األطراف      )٣(

  ؛٢ و١ الفقرتين بلوغ الغرض المبين فيتحديداً ل
 
 أن تعد وتقدم في كل دورة من دورات مؤتمر األطراف، تقريراً            أمانة االتفاقية  منأن يطلب     )٤(

، A/FCTC/COP2(10)و FCTC/COP1(13) األنشطة المضطلع بها من أجل تطبيق القرارين         عن تنفيذ 
  ة؛بما في ذلك تحديث اآلليات المالية لتقديم المساعدة إلى األطراف المحتاج

 
 التاليـة  تقدم في دورة مـؤتمر األطـراف      إلى أن لتحرر من التبغ    لمنظمة ل  مبادرة ا  يدعوأن    )٥(

تقريراً عن األنشطة التي تضطلع بها فيما يتعلق تحديداً بتنفيذ اتفاقية المنظمة اإلطارية بشأن مكافحـة                
  .التبغ

  
  )٢٠٠٧يوليو /  تموز٦الجلسة العامة الرابعة، (

  

                                                           
  A/MTSP/2008-2013/PB/2008-2009 Corr.1و A/MTSP/2008-2013/PB/2008-2009 الوثائق   ١

  .A/MTSP/2008-2013/PB/2008-2009 Corr.2و    
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FCTC/COP2 (11)٢٠٠٩-٢٠٠٨زانية وبرنامج عمل مي   
  

  مؤتمر األطراف،  
  

مؤتمر األطراف في اتفاقية منظمة الصحة      عن  الصادر   FCTC/COP1(9) إذ يؤكد مجدداً على القرار      
العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ بخصوص استعمال الالئحة المالية والنظام المالي لمنظمة الصحة العالمية              

   مالياً لمؤتمر األطراف؛الئحة مالية ونظاماً
  

الصادر عن مؤتمر األطراف في اتفاقية منظمة الصحة العالمية          FCTC/COP1(11)وإذ يذكِّر بالقرار      
  ،٢٠٠٧-٢٠٠٦اإلطارية بشأن مكافحة التبغ بخصوص ميزانيته وخطة عمله للفترة 

  
  :ما يليقرر 

  
-٢٠٠٨  الماليـة  أمريكـي للفتـرة     دوالر ٨ ٠١٠ ٠٠٠أن يعتمد الميزانية اإلجمالية البالغة        )١(

  : على النحو التالي٢٠٠٩
  

  بالدوالرات األمريكية  

  ١ ٨٠٠ ٠٠٠  ))أ(٣-٢٤المادة (مؤتمر األطراف ل الدورة الثالثة  :أوالً

 األطراف في إلىنظام تقديم التقارير بموجب االتفاقية وتقديم الدعم      :ثانياً
  ))ج(و) ب(٣-٢٤المادة (الوفاء بهذا االلتزام 

١ ٢٠٠ ٠٠٠  

  ٦٦٥ ٠٠٠  ))د(٣-٢٤المادة (تقرير أمانة االتفاقية   :ثالثاً

  التنسيق مع سائر الهيئات المعنية والترتيبات اإلدارية  :رابعاً
  ))و(و) ه(٣-٢٤المادة (  

٩٨٠ ٠٠٠  

وضع مبادئ توجيهية وبروتوكوالت وغير ذلـك مـن األنـشطة             :خامساً
  ))ز(٣-٢٤المادة (

٣ ٣٦٥ ٠٠٠  

  ٨ ٠١٠ ٠٠٠ المجموع

  
، مع مراعاة ١ بصيغتها الواردة في المرفق   ٢٠٠٩-٢٠٠٨أن يعتمد خطة عمل الفترة المالية         )٢(

  ؛ في دورته الثانيةالقرارات الصادرة عن مؤتمر األطراف
  
أن يعتمد ميزانية هيئة التفاوض الحكومية الدولية المعنية بالبروتوكول الخاص باالتجار غير              )٣(

  ؛٢غ، والواردة في المرفق المشروع بمنتجات التب
  
-٢٠٠٨أن يعتمد الجدول الذي يعرض توزيع المساهمات المقدرة الطوعية للفتـرة الماليـة                )٤(

   بهذا القرار؛٣، بصيغته الواردة في المرفق ٢٠٠٩
  
إلى  مبدئي  أداءأن يطلب من رئيس أمانة االتفاقية تنفيذ ميزانية مؤتمر األطراف وتقديم تقرير  )٥(

كما هو وارد في مرفق هذا القرار مـع         الميزانية  ، يستند إلى هيكل      في دورته الثالثة   طرافمؤتمر األ 
 إلـى   ٢٠٠٩-٢٠٠٨ وتقرير ختامي عن ميزانية      ٢٠٠٧-٢٠٠٦تقديم تقرير أداء ختامي عن ميزانية       

منظمـة فـي    ال، على منوال النموذج الذي تتبعـه        ٢٠١٠ في عام     في دورته الرابعة   مؤتمر األطراف 
  . التي تقدمها إلى الدول األعضاءألداءتقارير ا
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 في تلقي المساهمات الطوعية الخارجة عن الميزانية فيمـا يتعلـق            أمانة االتفاقية أن يفوض     )٦(
  .باألنشطة المتساوقة مع خطة العمل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  
ة 
ور
الد

ية
ثان
ال

ف
را
ألط
ر ا
تم
مؤ
 ل

22
 

  ١المرفق 
  

  ٢٠٠٩-٢٠٠٨فترة حسب النتائج المتوقعة على صعيد مؤتمر األطراف للخطة العمل والميزانيةعرض  

  المؤشرات  ١النتيجة 
الـــدورة  ١-١

ــة ل ــؤتمر الثالث م
  األطراف

  

  ٢٠٠٩األهداف التي يتعين تحقيقها بحلول عام 

عقد الدورة الثالثة   
لمؤتمر األطراف  

  ٢٠٠٨ في عام

        

  المجموع  )بالدوالرات األمريكية(الميزانية 

  دورات مؤتمر 
  األطراف

  ))أ(٣-٢٤المادة (

        ١ ٨٠٠ ٠٠٠  
  

  المؤشرات  ٢النتيجة 
 التقارير تقديمنظام 

بموجب االتفاقية 
 وتقديم الدعم إلى

األطراف في الوفاء 
  بهذا االلتزام

ــادة ( ) ب(٣-٢٤المـ
  ))ج(و

ــيح  ١-٢ تنقــ
استمارة التبليـغ   
ــئلة  ــداد أس وإع

  ٢ الفئة

 عدد األطراف، ٢-٢
والسيما البلدان النامية 
األطراف واألطراف 

اداتها التي تمر اقتص
بمرحلة انتقالية، التي 
تلقت مساعدة أساسية 

في إعداد التقارير عن 
تدابير لمكافحة التبغ 
  تخص المعاهدة تحديداً

 تقــديم ملخــصات ٣-٢
تقارير األطـراف قبـل     
ــؤتمر   ــاد دورة م انعق
األطراف المعنية بستين   

  ٢١ طبقاً للمادة يوماً
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  ٢٠٠٩األهداف التي يتعين تحقيقها بحلول عام 
تقديم اسـتمارة التبليـغ     
المنقحة، بما فيها أسـئلة     

، إلـى مـؤتمر     ٢الفئة  
 فـي دورتـه     األطراف

  الثالثة

تقديم المساعدة التقنيـة    
 طرفـاً مـن     ٢٥إلى  

األطراف التي طلبـت    
الحصول على مساعدة   

  أساسية

تقــديم تقريـــرين  
ملخصين في الموعد   

  المحدد

      

  عالمجمو  )بالدوالرات األمريكية(الميزانية 

  

١ ٢٠٠ ٠٠٠    ٢٠٠ ٠٠٠  ٥٠٠ ٠٠٠   ٥٠٠ ٠٠٠  
  

  المؤشرات  ٣النتيجة 
 تقديم تقرير عن ١-٣

 قبل أنشطة أمانة االتفاقية
الدورة الثالثة  انعقاد

 بستين لمؤتمر األطراف
  يوماً

تقديم تقرير عن  ٢-٣
العمل الخاص بوضع 

المبادئ التوجيهية بشأن 
 ١٠ و٩ و٣-٥لمواد ا
 قبل انعقاد الدورة ١٢و

الثالثة لمؤتمر األطراف 
  بستين يومياً

تقديم تقرير عن  ٣-٣
العمل الخاص بوضع 

المبادئ التوجيهية 
 ١١بشأن المادتين 

 قبل انعقاد ١٣و
الدورة الثالثة لمؤتمر 
  األطراف بستين يوماً

 تقديم تقرير عن ٤-٣
عمل مجموعة 

الدراسة المعنية 
يل البديلة بالمحاص

قبل انعقاد الدورة 
الثالثة لمؤتمر 

  األطراف بستين يوماً

    

  ٢٠٠٩األهداف التي يتعين تحقيقها بحلول عام 
تقديم تقرير واحد في 

  الموعد المحدد 
 ثالثـة تقـارير   تقديم  
 فـي الموعـد     مرحلية
   المحدد

تقريرين، بمـا   تقديم  
في ذلـك مجموعـة     
مبادئ توجيهية فـي    

  الموعد المحدد

قديم تقرير واحد في    ت
  الموعد المحدد 

    

  المجموع  )بالدوالرات األمريكية(الميزانية 

تقريـــر أمانـــة 
  االتفاقية

  ))د(٣-٢٤المادة (

٦٦٥ ٠٠٠    ٥٥ ٠٠٠  ١١٠ ٠٠٠  ١٦٥ ٠٠٠  ٣٣٥ ٠٠٠  
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    المؤشرات  ٤النتيجة 

 وضع إجـراءات    ١-٤
اون  واستهالل التع  لتحديد
 الهيئــات المعنيــة مــع

والمنظمــات المختــصة 
للتنــسيق مــع مــؤتمر 

  األطراف

 عــدد االتفاقــات ٢-٤
المبرمة مـع الهيئـات     
ــات  ــة والمنظم المعني

   الراسخةالمختصة

 عقد اجتماعات   ٣-٤
لهيئة المكتب من أجل    
ــضايا   ــة الق معالج
المطروحــة فــي  
الفترات الفاصلة بين   

  الدورات

ــدان ٤-٤  عــدد البل
طـراف أو   النامية األ 

األطراف التي تمـر    
اقتصاداتها بمرحلـة   
انتقالية التـي تلقـت     
المساعدة بخصوص  
ــل   ــصادر التموي م
لمساعدتها على تنفيذ   

مثل تقـدير   (االتفاقية  
 ودعــم االحتياجــات

ــديم  ــداد وتقـ إعـ
  )مقترحات التمويل

    

  ٢٠٠٩األهداف التي يتعين تحقيقها بحلول عام 

وضع وتنفيذ إجـراءات    
  تحريرية

 مع ثالثة اتفاقاتام إبر
هيئات معنية ومنظمات 

  مختصة وراسخة

عقد اجتماعات لهيئة   
المكتب في الفتـرات    
الفاصلة بين الدورات   
مرة كل ثالثة شهور    

  في المتوسط

تقديم المساعدة إلـى    
   طرفا١٨ً

    

  المجموع  )بالدوالرات األمريكية(الميزانية 

التنسيق مع سائر   
الهيئــات المعنيــة 
  والترتيبات اإلدارية

) ه(٣-٢٤المادة  (
  ))و(و

٩٨٠ ٠٠٠    ٤٠٠ ٠٠٠  ٢٠٠ ٠٠٠  ٢٥٠ ٠٠٠  ١٣٠ ٠٠٠  
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  المؤشرات  ٥النتيجة 

عقد اجتماعات لوضع  ١-٥
المبادئ التوجيهية بشأن 

 كي ينظر ١٣ و١١المادتين 
فيها مؤتمر األطراف في 

  دورته الثالثة

عقد اجتماعات  ٢-٥
لوضع المبادئ 
التوجيهية بشأن 

 ١٠ و٩ و٣-٥المواد 
 كي ينظر ١٢و

مؤتمر األطراف في 
التقارير المرحلية في 

  دورته الثالثة

عقد اجتماع  ٣-٥
لمجموعة الدراسة 
المخصصة المعنية 
  بالمحاصيل البديلة

تقديم المساعدة  ٤-٥
التقنية إلى األطراف، على 

سبيل المثال في حلقات 
العمل دون اإلقليمية 

وحلقات العمل المعقودة 
 من أجل تنفيذ لبلدان محددة

التدابير المنصوص عليها 
تفاقية والتي تقتضي االفي 

  مواعيد نهائية محددة

عقد دورة  ٥-٥
هيئة التفاوض 

الحكومية الدولية 
لوضع بروتوكول 
بشأن االتجار غير 
المشروع بمنتجات 

  التبغ

  

  ٢٠٠٩األهداف التي يتعين تحقيقها بحلول عام 
عقد ثالثة اجتماعات 

 ١٣ بخصوص المادة
واجتماعين بخصوص 

  ١١ المادة

عقد اجتماعين 
 ٩بخصوص المادتين 

 واجتماع واحد ١٠و
 ١٢بخصوص المادة 

واجتماع واحد 
  بخصوص المادة

٣-٥  

عقد اجتماع 
  لمجموعة الدراسة

تقديم المساعدة إلى 
  بلداً ١٥

    عقد دورة واحدة

  المجموع  )بالدوالرات األمريكية(الميزانية 

وضع مبادئ 
توجيهية 

وبروتوكوالت 
وغير ذلك من 

  األنشطة 
 ))ز(٣-٢٤المادة (

٣ ٣٦٥ ٠٠٠  ١ ٥٥٠ ٠٠٠  ٢٦٥ ٠٠٠  ٢٠٠ ٠٠٠  ٦٠٠ ٠٠٠  ٧٥٠ ٠٠٠  
  

  ٨ ٠١٠ ٠٠٠  ٢٠٠٩-٢٠٠٨الميزانية اإلجمالية للفترة المالية 
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  ٢المرفق 
  

  الميزانية المقترحة لهيئة التفاوض الحكومية الدولية المعنية بالبروتوكول
  ٢٠٠٩- ٢٠٠٨الخاص باالتجار غير المشروع بمنتجات التبغ للثنائية 

  
)ةاألمريكي بالدوالرات(

  ١ ٨٠٠ ٠٠٠   الحكومية الدوليةلهيئة التفاوضالدورة األولى 
 في اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة         الدورة الثالثة لمؤتمر األطراف   

  ٢ ٧٠٠ ٠٠٠  الحكومية الدولية والدورة الثانية لهيئة التفاوض التبغ
  ١ ٨٠٠ ٠٠٠   الحكومية الدوليةالدورة الثالثة لهيئة التفاوض
  ١ ١٠٠ ٠٠٠  )عامان(الدعم اإلضافي بالموظفين 

  ٧ ٤٠٠ ٠٠٠  المجموع
    

    :الموارد المتاحة المتوقعة
    

  ١ ٨٠٠ ٠٠٠   من الميزانيةأوالًمن البند المسلسل 
  ١ ٥٥٠ ٠٠٠   من الميزانيةخامساًمن البند المسلسل 

  ١ ٥٠٠ ٠٠٠  ٢٠٠٧-٢٠٠٦الوفورات المتوقعة من ميزانية 
  بعد خصم تكاليف( الجدد األطرافات المقدرة الطوعية المتوقعة من المساهم

  )دعم البرامج  
١٧٥ ٠٠٠  

  ١٧٥ ٠٠٠  )بعد خصم تكاليف دعم البرامج( الميزانية الخارجة عنالمتوقعة مساهمات أستراليا 
  ٥ ٢٠٠ ٠٠٠  اإلجمالي المتاح

      ١ ٢ ٢٠٠ ٠٠٠  لدولية الحكومية ا لهيئة التفاوضللدورات الثالثالمبلغ الصافي الالزم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
في حالة عدم انعقاد الدورة الثانية لهيئة التفاوض الحكومية الدولية عقب الدورة الثالثة لمؤتمر األطراف سيلزم مبلغ    ١

 . دوالر أمريكي لعقد تلك المذكورة أوال٩٠٠ً ٠٠٠إضافي وقدره 
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  ٣المرفق 
  

   في اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطاريةالطوعيةالمساهمات المقدرة 
  ١ ٢٠٠٩- ٢٠٠٨بشأن مكافحة التبغ للفترة المالية 

    
األطراف في اتفاقية منظمة الصحة العالمية 

  بالدوالرات األمريكية  ٪  )٢٠٠٧ يوليو/  تموز٤ حتى(اإلطارية 

  ٥٦٧  ٠‚٠٠٧٠٧  آذربيجان
  ١ ٣٦٠  ٠‚٠١٦٩٨  األردن
  ٢٢٧  ٠‚٠٠٢٨٣  أرمينيا
  ٣٣٦ ٣٩٠  ٤‚١٩٩٦٣  أسبانيا
  ٢٠٢ ٥٣٤  ٢‚٥٢٨٥٢  أستراليا
  ١ ٨١٣  ٠‚٠٢٢٦٤  إستونيا
  ٤٧ ٤٨٦  ٠‚٥٩٢٨٣  إسرائيل
  ٢ ٣٨٠  ٠‚٠٢٩٧١  إكوادور
  ٦٨٠  ٠‚٠٠٨٤٩  ألبانيا
  ٩٧٢ ١٢٣  ١٢‚١٣٦٣٦  ألمانيا

  ٣٤ ٢٢٦  ٠‚٤٢٧٢٩  دةاإلمارات العربية المتح
  ٢٢٧  ٠‚٠٠٢٨٣  أنتيغوا وبربودا

  ٣ ٠٦٠  ٠,٠٣٨٢  أوروغواي
  ٥ ١٠٠  ٠‚٠٦٣٦٧  أوكرانيا
  ٥٠ ٤٣٢  ٠‚٦٢٩٦٢  أيرلندا
  ٤ ١٩٣  ٠‚٠٥٢٣٥  أيسلندا

  ٢٢٧  ٠‚٠٠٢٨٣  بابوا غينيا الجديدة
  ٥٦٧  ٠‚٠٠٧٠٧  باراغواي
  ٦ ٦٨٧  ٠‚٠٨٣٤٨  باكستان
  ١١٣  ٠‚٠٠١٤١  باالو

  ٣ ٧٤٠  ٠‚٠٤٦٦٩  البحرين
  ٩٩ ٢٩٠  ١‚٢٣٩٥٧  البرازيل
  ١ ٠٢٠  ٠‚٠١٢٧٣  بربادوس
  ٥٩ ٧٢٦  ٠‚٧٤٥٦٤  البرتغال

  
  
  
  

                                                           
ى أساس جدول تقدير االشتراكات في منظمة الصحة العالميـة للفتـرة   حدد توزيع المساهمات المقدرة الطوعية عل   ١

 .٢٠٠٧يوليو /  تموز٤ وتم تعديله حسب عدد األطراف في االتفاقية في ٢٠٠٩-٢٠٠٨
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األطراف في اتفاقية منظمة الصحة العالمية 
  بالدوالرات األمريكية  ٪  )٢٠٠٧ يوليو/ تموز ٤ حتى(اإلطارية 

  ٢ ٩٤٧  ٠‚٠٣٦٧٩  بروني دار السالم
  ١٢٤ ٩٠٣  ١‚٥٥٩٣٣  بلجيكا
  ٢ ٢٦٧  ٠,٠٢٨٣  بلغاريا
  ١١٣  ٠‚٠٠١٤١  بليز

  ١ ١٣٣  ٠‚٠١٤١٥  بنغالديش
  ٢ ٦٠٧  ٠‚٠٣٢٥٤  بنما
  ١١٣  ٠‚٠٠١٤١  بنن

  ١١٣  ٠‚٠٠١٤١  بوتان
  ١ ٥٨٧  ٠‚٠١٩٨١  بوتسوانا

  ٢٢٧  ٠‚٠٠٢٨٣  بوركينا فاصو
  ١١٣  ٠‚٠٠١٤١  بوروندي

  ٥٦ ٧٧٩  ٠‚٧٠٨٨٥  بولندا
  ٦٨٠  ٠‚٠٠٨٤٩  بوليفيا
  ٨ ٨٤٠  ٠‚١١٠٣٦  بيرو

  ٢ ٢٦٧  ٠,٠٢٨٣  بيالروس
  ٢١ ٠٨٠  ٠‚٢٦٣١٧  تايلند
  ٤٣ ١٧٩  ٠‚٥٣٩٠٧  تركيا

  ٣ ٠٦٠  ٠,٠٣٨٢  ترينيداد وتوباغو
  ١١٣  ٠‚٠٠١٤١  تشاد
  ١١٣  ٠‚٠٠١٤١  توغو
  ١١٣  ٠‚٠٠١٤١  توفالو
  ١١٣  ٠‚٠٠١٤١  تونغا
  ١١٣  ٠‚٠٠١٤١   لشتي-تيمور
  ١ ١٣٣  ٠‚٠١٤١٥  جامايكا

  ١١٣  ٠‚٠٠١٤١  الجبل األسود
  ٩ ٦٣٣  ٠‚١٢٠٢٦  الجزائر
  ١١٣  ٠‚٠٠١٤١  يمانجزر سل

  ١١٣  ٠‚٠٠١٤١  جزر القمر
  ١١٣  ٠‚٠٠١٤١  جزر كوك

  ١١٣  ٠‚٠٠١٤١  جزر مارشال
  ٢٨٣ ٣٢٨  ٣‚٥٣٧١٨  الجماعة األوروبية

  ٧ ٠٢٧  ٠‚٠٨٧٧٢  الجماهيرية العربية الليبية
  ١١٣  ٠‚٠٠١٤١  جمهورية أفريقيا الوسطى
  ٢٠ ٤٠٠  ٠‚٢٥٤٦٨  جمهورية إيران اإلسالمية
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األطراف في اتفاقية منظمة الصحة العالمية 
  بالدوالرات األمريكية  ٪  )٢٠٠٧ يوليو/ تموز ٤ حتى(اإلطارية 

  ١ ٨١٣  ٠‚٠٢٢٦٤   السوريةالجمهورية العربية
  ٣٤٠  ٠‚٠٠٤٢٤  جمهورية الكونغو الديمقراطية

  ٢٤٦ ٢٩٢  ٣‚٠٧٤٨  جمهورية كوريا
  ٧٩٣  ٠‚٠٠٩٩  جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية
  ١١٣  ٠‚٠٠١٤١  جمهورية الو الديمقراطية الشعبية

  ٥٦٧  ٠‚٠٠٧٠٧  جمهورية مقدونية اليوغوسالفية السابقة
  ٣٢ ٨٦٦  ٠‚٤١٠٣١  جنوب أفريقيا

  ٣٤٠  ٠‚٠٠٤٢٤  جورجيا
  ١١٣  ٠‚٠٠١٤١  جيبوتي
  ٨٣ ٧٦٣  ١‚٠٤٥٧٣  الدانمرك
  ١١٣  ٠‚٠٠١٤١  دومينيكا

  ١١٣  ٠‚٠٠١٤١  الرأس األخضر
  ١١٣  ٠‚٠٠١٤١  رواندا
  ٧ ٩٣٣  ٠‚٠٩٩٠٤  رومانيا
  ١١٣  ٠‚٠٠١٤١  ساموا

  ١١٣  ٠‚٠٠١٤١  سانت لوسيا
  ١١٣  ٠‚٠٠١٤١  سان تومي وبرينسيبي

  ٣٤٠  ٠‚٠٠٤٢٤  سان مارينو
  ١ ٨١٣  ٠‚٠٢٢٦٤  سري النكا
  ٧ ١٤٠  ٠‚٠٨٩١٤  سلوفاكيا
  ١٠ ٨٨٠  ٠‚١٣٥٨٣  سلوفينيا
  ٣٩ ٣٢٦  ٠‚٤٩٠٩٦  سنغافورة
  ٤٥٣  ٠‚٠٠٥٦٦  السنغال
  ٢٢٧  ٠‚٠٠٢٨٣  سوازيلند
  ١ ١٣٣  ٠‚٠١٤١٥  السودان
  ١٢١ ٣٨٩  ١‚٥١٥٤٧  السويد
  ٢٢٧  ٠‚٠٠٢٨٣  سيشيل
  ١٨ ٢٤٦  ٠‚٢٢٧٧٩  شيلي
  ٢ ٣٨٠  ٠‚٠٢٩٧١  صربيا
  ٣٠٢ ٢٧٧  ٣‚٧٧٣٧٥  الصين
  ٨ ٢٧٣  ٠‚١٠٣٢٩  عمان
  ٤٥٣  ٠‚٠٠٥٦٦  غانا

  ٣ ٦٢٧  ٠‚٠٤٥٢٨  غواتيماال
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األطراف في اتفاقية منظمة الصحة العالمية 
  بالدوالرات األمريكية  ٪  )٢٠٠٧ يوليو/ تموز ٤ حتى(اإلطارية 

  ١١٣  ٠‚٠٠١٤١  غيانا
  ٢٢٧  ٠‚٠٠٢٨٣  غينيا االستوائية

  ١١٣  ٠‚٠٠١٤١  فانواتو
  ٧١٤ ١٥٨  ٨‚٩١٥٨٣  فرنسا
  ٨ ٨٤٠  ٠‚١١٠٣٦  الفلبين
  ٢٢ ٦٦٦  ٠‚٢٨٢٩٧   البوليفاريةفنزويال
  ٦٣ ٩١٩  ٠‚٧٩٧٩٩  فنلندا
  ٣٤٠  ٠‚٠٠٤٢٤  فيجي

  ٢ ٧٢٠  ٠‚٠٣٣٩٦  فييت نام
  ٤ ٩٨٧  ٠‚٠٦٢٢٥  قبرص
  ٩ ٦٣٣  ٠‚١٢٠٢٦  قطر

  ١١٣  ٠‚٠٠١٤١  قيرغيزستان
  ٣‚٢٨٧  ٠‚٠٤١٠٣  كازاخستان
  ١ ٠٢٠  ٠‚٠١٢٧٣  الكاميرون
  ١١٣  ٠‚٠٠١٤١  كمبوديا

  ٣٣٧ ٤١٠  ٤‚٢١٢٣٦  كندا
  ١١٣  ٠‚٠٠١٤١  الكونغو
  ٢٠ ٦٢٦  ٠‚٢٥٧٥١  الكويت
  ١١٣  ٠‚٠٠١٤١  تيكيريبا
  ١ ١٣٣  ٠‚٠١٤١٥  كينيا
  ٢ ٠٤٠  ٠‚٠٢٥٤٧  التفيا
  ٣ ٨٥٣  ٠‚٠٤٨١١  لبنان

  ٩ ٦٣٣  ٠‚١٢٠٢٦  لكسمبرغ
  ٣ ٥١٣  ٠‚٠٤٣٨٦  ليتوانيا
  ١١٣  ٠‚٠٠١٤١  ليسوتو
  ١ ٩٢٧  ٠‚٠٢٤٠٥  مالطة
  ١١٣  ٠‚٠٠١٤١  مالي

  ٢١ ٥٣٣  ٠‚٢٦٨٨٣  ماليزيا
  ٢٢٧  ٠‚٠٠٢٨٣  مدغشقر
  ٩ ٩٧٣  ٠‚١٢٤٥١  مصر

  ٢٥٥ ٨١٢  ٣‚١٩٣٦٥  المكسيك
  ١١٣  ٠‚٠٠١٤١  ملديف

  ٨٤ ٧٨٣  ١‚٠٥٨٤٧  المملكة العربية السعودية
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األطراف في اتفاقية منظمة الصحة العالمية 
  بالدوالرات األمريكية  ٪  )٢٠٠٧ يوليو/ تموز ٤ حتى(اإلطارية 

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمـى وأيرلنـدا       
  ٧٥٢ ٨٠٤  ٩‚٣٩٨٣  الشمالية
  ١١٣  ٠‚٠٠١٤١  منغوليا

  ١١٣  ٠‚٠٠١٤١  موريتانيا
  ١ ٢٤٧  ٠‚٠١٥٥٦  موريشيوس

  ٥٦٧  ٠‚٠٠٧٠٧  ميانمار
  ٦٨٠  ٠‚٠٠٨٤٩  ناميبيا

  ١١٣  ٠‚٠٠١٤١  اورون
  ٨٨ ٦٣٦  ١‚١٠٦٥٧  النرويج
  ١٠٠ ٥٣٦  ١‚٢٥٥١٣  النمسا
  ٣٤٠  ٠‚٠٠٤٢٤  نيبال
  ١١٣  ٠‚٠٠١٤١  النيجر
  ٥ ٤٤٠  ٠‚٠٦٧٩١  نيجيريا
  ٢٩ ٠١٣  ٠‚٣٦٢٢١  نيوزيلندا
  ١١٣  ٠‚٠٠١٤١  نيووي
  ٥٠ ٩٩٩  ٠‚٦٣٦٦٩  الهند

  ٥٦٧  ٠‚٠٠٧٠٧  هندوراس
  ٢٧ ٦٥٣  ٠‚٣٤٥٢٣  هنغاريا
  ٢١٢ ٢٨١  ٢‚٦٥٠٢  هولندا

  ١١٣  ٠‚٠٠١٤١  واليات ميكرونيزيا الموحدة
  ١ ٧٦٢ ٢٠٠  ٢٢‚٠٠٠٠٠  اليابان
  ٧٩٣  ٠‚٠٠٩٩  اليمن
  ٦٧ ٥٤٥  ٠‚٨٤٣٢٦  اليونان

  ٨ ٠١٠ ٠٠٠  ١٠٠ المجموع

  
  )٢٠٠٧يوليو /  تموز٦الجلسة العامة الرابعة، (

  
  

FCTC/COP2 (12)وضع بروتوكول بشأن االتجار غير المشروع بمنتجات التبغ  
  

  مؤتمر األطراف،  
  

 على ضرورة اتخاذ إجراءات تعاونية من أجل التخلّص من جميع أشكال االتجار غير              يؤكد مجدداً إذ  
  المشروع بالسجائر وسائر منتجات التبغ، بما في ذلك التهريب والصنع غير المشروع والتقليد؛
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رية بشأن مكافحة التبغ، التـي       من اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطا      ١٥المادة   يأخذ في حسبانه     وإذ
األطراف بجملة أمور منها أن التخلّص من جميع أشكال االتجار غير المشروع بمنتجات التبغ، بمـا                فيها  تسلّم  

  مكافحة التبغ؛عنصر أساسي من عناصر في ذلك التهريب والصنع غير المشروع والتقليد، 
  

 من اتفاقية منظمة الـصحة      ٢٣ من المادة    ٥فقرة  من ال ) و( أيضاً الفقرة الفرعية     يأخذ في حسبانه  وإذ  
مؤتمر األطراف إنشاء أية هيئـات فرعيـة الزمـة لبلـوغ            ل تجيزالعالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ، التي       

  ؛ االتفاقيةأغراض
  

 من اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بـشأن         ٥ من المادة    ٣وإذ يؤكد مجدداً على أهمية الفقرة         
ة التبغ، التي تطلب إلى األطراف، العمل على حماية سياساتها الصحية العمومية من المصالح التجاريـة                مكافح

  وأية مصالح راسخة أخرى لدوائر صناعة التبغ، وفقاً للقانون الوطني،
  
باب المشاركة فيها مفتوح     من نظامه الداخلي، إنشاء هيئة تفاوض حكومية دولية          ٢٥، طبقاً للمادة    قرر  -١
صياغة بروتوكول بشأن االتجار غير المشروع بمنتجات التبغ والتفاوض عليـه،           ل وذلك   ،جميع األطراف مام  أ

 من اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة         ١٥على أن يستند هذا البروتوكول إلى أحكام المادة         
  التبغ، ويكملها؛

  
 فريق  قبلتجار غير المشروع، على النحو المقترح من         بأن النموذج الخاص ببروتوكول بشأن اال      سلّم  -٢

 الذي اتخذه مؤتمر األطراف في دورته األولى، والـوارد فـي            FCTC/COP1(16) طبقاً للقرار    المنعقدالخبراء  
  ، يمثّل أساساً سليماً لشروع هيئة التفاوض الحكومية الدولية في إجراء المفاوضات؛A/FCTC/COP/2/9الوثيقة 

  
ودورة  ٢٠٠٨ عـام    جنيف في أوائل  أن تعقد هيئة التفاوض الحكومية الدولية دورتها األولى في           قرر  -٣

 ٥ الثالثة، أو في وقت آخر تقرره هيئة المكتب طبقـاً للفقـرة              ل دورة مؤتمر األطراف   ثانية يفضل أن تُعقد قب    
عن التقدم الذي تحرزه   الثالثةرافدورة مؤتمر األطتقدم هيئة التفاوض الحكومية الدولية تقريراً إلى أن  و،أدناه
   عملها؛في
  
ولية دورة أخرى على األقل في الفترة الفاصـلة بـين            أن تعقد هيئة التفاوض الحكومية الد      قرر أيضاً   -٤

 بشأن االتجار غير المـشروع فـي         بروتوكول تقدم نص مسودة   وأن   ، الثالثة والرابعة  دورتي مؤتمر األطراف  
اتفاقية منظمة   من   ٣٣ من المادة    ٣كي تنظر فيه، طبقاً للفقرة      الرابعة  تمر األطراف   دورة مؤ منتجات التبغ إلى    

  ؛الصحة العالمية اإلطارية، إال إذا قام مؤتمر األطراف بتنقيح هذا اإلطار الزمني في دورته الثالثة
  
حكومية الدوليـة    من نظامه الداخلي، أن تعقد هيئة التفاوض ال        ٢٧ من المادة    ١، طبقاً للفقرة    قرر كذلك   -٥

  ؛ األطرافمؤتمرأماكن وتواريخ تقررها هيئة مكتب دوراتها في 
  
  :  هيئة التفاوض الحكومية الدولية ما يليطلب إلى  -٦
  

أن تواصل النهوض بأعمالها بناء على نص الرئيس الذي سيضعه رئيس هيئـة التفـاوض                 )١(
 المعنيين، وسيقدم  والخبراء   أمانة االتفاقية من  الحكومية الدولية بعد انتهاء دورتها األولى، وذلك بدعم         

   الحكومية الدولية؛إلى الدورة الثانية لهيئة التفاوض

 ؛أساليب عملها جميع اإلجراءات واآلليات المتاحة من أجل زيادة كفاءة وفعالية تستكشفأن   )٢(
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ود من هيئة التفاوض    بالغرض المنش  القائمة والمتعلقة    الدوليةأن تراعي االتفاقات والترتيبات       )٣(
 التآزر والتكامل، وتالفي االزدواجية بـين البروتوكـول         الحكومية الدولية بغية تحقيق أقصى قدر من      

 تلك االتفاقات والترتيبات؛و
  
  : ما يليأمانة االتفاقية منطلب   -٧
  

ـ              أن    )١( ة تتخذ الترتيبات الالزمة، بما في ذلك الترتيبات الخاصة بالميزانيـة، ألداء عمـل هيئ
  التفاوض الحكومية الدولية؛

أن تقدم إلى الدورة األولى لهيئة التفاوض الحكومية الدولية تقريراً عن االتفاقات والترتيبـات                )٢(
  القائمة والمتعلقة بالغرض المنشود من هيئة التفاوض الحكومية الدولية؛

ن النظـام الـداخلي      م ٣١ إلى   ٢٩أن تدعو األطراف والمراقبين المشار إليهم في المواد من            )٣(
لمؤتمر األطراف، قبل انعقاد الدورة األولى لهيئة التفاوض الحكومية الدولية بثالثة أشهر على األقل،              
إلى اإلدالء بتعليقاتهم بخصوص نموذج بروتوكول بشأن االتجار غير المشروع على النحو المبين في              

اقبين على تلك التعليقات، من خالل      ، وضمان إتاحة اطالع األطراف والمر     A/FCTC/COP/2/9الوثيقة  
  موقع محمي على اإلنترنت، على سبيل المثال؛

األطراف المنتمية إلى الشريحة الـدنيا مـن        واألطراف المنخفضة الدخل     أن تسهل مشاركة    )٤(
  ؛ الحكومية الدوليةالدخل المتوسط في أعمال هيئة التفاوض

 من النظـام الـداخلي لمـؤتمر        ٣١ إلى   ٢٩من  دعو المراقبين المشار إليهم في المواد       تأن    )٥(
  . وفقاً للمواد المذكورة أعالههيئة التفاوض الحكومية الدوليةاألطراف، للمشاركة في أعمال 

  
  )٢٠٠٧يوليو /  تموز٦الجلسة العامة الرابعة، (

  
  

FCTC/COP2 (13) ببدائل زراعة التبغ المستدامة اقتصادياًمجموعة الدراسة المعنية  
  

   األطراف،مؤتمر  
  

   من اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ؛١٨ و١٧إذ يأخذ في حسبانه المادتين   
  

 من ديباجة االتفاقية والتي تؤكد على ضرورة التيقظ ألي جهود تبذلها            ١٨وإذ يؤكد مجدداً على الفقرة        
  دوائر صناعة التبغ لكي تقوض أو تخرب جهود مكافحة التبغ؛

  
   بشأن إنشاء مجموعة دراسة معنية بالمحاصيل البديلة،FCTC/COP1(17)وإذ يذكِّر بقراره   

  
  : ما يليقرر

  
أن يكلف مجموعة الدراسة بمواصلة عملها وتقديم تقرير إلى مؤتمر األطراف فـي دورتـه                 )١(

اعـة التبـغ    يتناول، على وجه الخصوص، البينات العلمية والجوانب الخاصة تحديـداً بزر          و. الثالثة
والنطاق الزمني في ضوء االتجاه السائد في الطلب والجوانب المتعلقة بالبدائل المستدامة اقتصادياً في              
تدابير تنويع المحاصيل، بوصفها من بدائل محاصيل التبغ، واإلمكانيات الخاصـة بأسـباب الـرزق               

  البديلة؛
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ة بـصفة مـراقبين فـي مـؤتمر         أن يدعو المنظمات الحكومية الدولية ذات الصلة والمعتمد         )٢(
 من النظام الداخلي لمؤتمر األطراف، وخصوصاً أعضاء فرقـة عمـل            ٣٠األطراف بمقتضى المادة    

األمم المتحدة المشتركة بين الوكاالت المخصصة المعنية بمكافحة التبغ، مثل منظمة األمـم المتحـدة               
مات غيـر الحكوميـة ذات الـصلة        لألغذية والزراعة ومنظمة العمل الدولية والبنك الدولي، والمنظ       

 من النظام الداخلي لمؤتمر األطراف ٣١والمعتمدة بصفة مراقبين في مؤتمر األطراف بمقتضى المادة     
والتي تتمتع بخبرات محددة في المسائل المعنية، إلى المشاركة والمساهمة بنشاط في عمل مجموعـة               

  ؛أمانة االتفاقيةالدراسة، مثلما طلبته 
  

 اتخـاذ   ٢ و ١، وفقرتيه   FCTC/COP1(17)، طبقاً لديباجة القرار     أمانة االتفاقية من  أن يطلب     )٣(
  .التدابير الالزمة، بما في ذلك التدابير الميزنية، لكي تواصل مجموعة الدراسة عملها

  
  )٢٠٠٧يوليو /  تموز٦الجلسة العامة الرابعة، (

  
  

FCTC/COP2 (14) ١٤١ و١٢ و١١ و١٠و ٩ و٣-٥وضع مبادئ توجيهية لتنفيذ المواد  
  

اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحـة         بخصوص المواد التالية من      مؤتمر األطراف، 
  ،) بالترتيب العدديالمعنيةترد المواد (التبغ 

  
  :ما يليقرر 

  
 ويقـدم   ،وضع مبادئ توجيهية لتنفيذ هذه المادة     ل إنشاء فريق عامل     ،٣-٥المادة  فيما يخص     )١(

  ،إلى مؤتمر األطراف في دورته الثالثة، وإذا أمكن مسودة مبادئ توجيهية، الفريق تقريراً مرحلياًهذا 
  

  وإكوادور وهولندا وباالو وتايلند البرازيل :الميسرون الرئيسيون
  

 بنن وجيبوتي وفرنسا وجمهورية إيران اإلسالمية وجامايكا وكينيا وماليزيا وناميبيا ونيجيريا            :الشركاء
  بين وتركيا وأوروغواي وفييت نام؛والفل

  
 الفريـق العامـل المنـشأ بموجـب القـرار           أن يطلب مـن   ،  ١٠ و ٩المادتين  فيما يخص     )٢(

FCTC/COP/1(15) ما يلي:  
  

 وخصائص المنتجات، مثـل     ١٠مواصلة عمله، وتوسيع نطاق واليته ليشمل المادة          )أ(
  لخصائص في أغراض االتفاقية،سمات التصميم، وذلك  ضمن الحدود التي تؤثر فيها تلك ا

  
  .تقديم تقرير مرحلي إلى مؤتمر األطراف في دورته الثالثة  )ب(

  
أساسـاً   A/FCTC/COP/2/8ويعتبر مؤتمر األطراف نموذج المبادئ التوجيهية المعروض في الوثيقة          

رر من  لتحكما يشجع مؤتمر األطراف مبادرة منظمة الصحة العالمية ل        . لمواصلة العمل في هذا الصدد    
تصل إليها عبـر     تنظيم المنتجات، بما في ذلك تبادل المعلومات التي          بشأنالتبغ على مواصلة عملها     

 مـؤتمر   تقارير إلـى  لتحرر من التبغ    منظمة الصحة العالمية ل    مبادرة   تقدمثالثة، ويطلب أن    أطراف  

                                                           
، )تنظيم محتويات منتجات التبغ وتنظيم الكشف عن منتجات التبـغ ( ١٠ و٩، المادتان )االلتزامات العامة( ٥المادة    ١

 ١٤، المـادة  )التثقيف واالتصال والتـدريب وتوعيـة الجمهـور   ( ١٢، المادة  )ف وتوسيم منتجات التبغ   تغلي( ١١المادة  
 .)التدابير الرامية إلى الحد من الطلب فيما يتعلق باالعتماد على التبغ واإلقالع عنه(
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أساليب اختبار  للتحقّق من   عن اآلليات الممكنة    ،  أمانة االتفاقية  عن طريق األطراف في دورته الثالثة،     
  ؛ وانبعاثات منتجات التبغوقياس محتويات

  
  النرويجو والجماعة األوروبيةكندا : الميسرون الرئيسيون

  
ومالي كينيا واألردن وهنغاريا وغانا وفنلندا والدانمرك الكونغو و والصينالبرازيل الجزائر و: الشركاء

  ؛المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشماليةووتركيا وأوكرانيا تايلند وهولندا والمكسيك و
  
 ، إنشاء فريق عامل يعنى بوضع مبادئ توجيهية بشأن تنفيذ هذه المادة           ،١١ المادة   يخصفيما    )٣(

  ويقدم الفريق العامل مسودة المبادئ التوجيهية إلى مؤتمر األطراف في دورته الثالثة،
  

   وبيروبرازيل وكنداأستراليا وال: الميسرون الرئيسيون
  

 البحرين والرأس األخضر والصين وجيبوتي والجماعة األوروبيـة وفرنـسا وغواتيمـاال             :الشركاء
وجمهوريـة  وهندوراس وجمهورية إيران اإلسالمية وجامايكا واليابان وماليزيا وموريشيوس والفلبين          

لمتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا    والسودان وتايلند وتركيا وأوكرانيا والمملكة ا      وجنوب أفريقيا كوريا  
  الشمالية وأوروغواي وفييت نام؛

  
يقـدم  و ،المـادة هذه  وضع مبادئ توجيهية لتنفيذ     إنشاء فريق عامل ل   ،  ١٢المادة   يخصفيما    )٤(

  ،تقريراً مرحلياً إلى مؤتمر األطراف في دورته الثالثةالعامل الفريق 
  

   وباالو وتركياألمانيا: الميسرون الرئيسيون
  

الجزائر والبحرين وبربادوس وبنن وإستونيا وغواتيماال وهندوراس والهند وأيرلندا وكينيـا           : الشركاء
  وماليزيا وموريشيوس وناميبيا وسري النكا والسويد وتايلند وتوغو وأوروغواي؛

  
  :أن يطلب من جميع األفرقة العاملة ما يلي  )٥(
  

 من المنظمـات الحكوميـة والمنظمـات         الموارد والخبرات القائمة المقدمة    مراعاة  )أ(
الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية، إلى جانب تلك المستمدة من الدراسات العلميـة             

  ؛وأفضل الممارسات
  
 المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة، التي تتمتع           دعوة  )ب(

 الفريـق   أعمـال  فـي    والمساهمة بنشاط اركة   فيما يتعلق بهذه المسائل، للمش     محددةبخبرات  
   أمانة االتفاقية؛مثلما طلبتهالعامل، 

  
 أن تقوم، بعد التشاور مـع األطـراف،         أمانة االتفاقية ، أن يطلب من     ١٤بالمادة  فيما يتعلق     )٦(

وخصوصاً المهتمة منها بالمسألة، بإعداد تقرير أول عن االعتماد على التبغ واإلقالع عـن تعاطيـه،                
  م إلى مؤتمر األطراف في دورته الثالثة،يقد
  

  المكسيك وأوروغواي؛: الشريكان
  
الميزنيـة،   الترتيبـات الالزمـة، بمـا فيهـا الترتيبـات            اتخاذ أمانة االتفاقية    منأن يطلب     )٧(

 وضمان تمكين األطراف مـن       من أجل االضطالع بعملها    المذكورة أعاله، العاملة   األفرقة بخصوص
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 النـصوص   مسودات على   اإلنترنت على سبيل المثال،    وقع محمي على شبكة   االطالع، عن طريق م   
  تعليقات عليها؛الومن إبداء إلى الشركاء المرسلة 

  
  :أن يعتمد اإلطار الزمني المحدد أدناه فيما يتعلق بجميع هذه المبادئ التوجيهية المقترحة  )٨(

  
  :اإلطار الزمني

إتاحة اطـالع األطـراف علـى التقريـر         
ي أو مسودة المبادئ التوجيهية، بناء      المرحل

  على طلبها، من أجل إبداء تعليقاتها عليها

قبل ستة أشهر على األقل من انعقاد الدورة الثالثـة لمـؤتمر            
  األطراف

قبل أربعة أشهر على األقل من انعقاد الدورة الثالثة لمـؤتمر              على هيئة المكتبللعرض
  األطراف

التحريـر  و أمانـة االتفاقيـة    على   للعرض
   والترجمة

قبل ثالثة أشهر على األقل من انعقاد الدورة الثالثة لمـؤتمر           
  األطراف

 يوماً على األقل من انعقاد الدورة الثالثـة لمـؤتمر           ٦٠قبل     على مؤتمر األطرافللتعميم
  ) من النظام الداخلي لمؤتمر األطراف٨المادة (األطراف 

  
 أمانـة االتفاقيـة    فيـه األطـراف      تعلمموعد نهائي    ك ٢٠٠٧يوليو  /  تموز ٣١أن يحدد يوم      )٩(
  .مشاركتها كجهات شريكة في وضع أي من هذه المبادئ التوجيهيةب

  
  )٢٠٠٧يوليو /  تموز٦الجلسة العامة الرابعة، (

  
  

FCTC/COP2 (15)             موعد ومكان انعقاد الدورة الثالثة لمؤتمر األطراف فـي اتفاقيـة منظمـة
  ن مكافحة التبغالصحة العالمية اإلطارية بشأ

  
 من نظامه الداخلي، أن تُعقد دورته الثالثـة فـي   ٤ و٣ مؤتمر األطراف، عمالً بأحكام المادتين      قـرر   

وستحدد هيئة المكتب موعد ومكان انعقـاد الـدورة الثالثـة           . ٢٠٠٨جنوب أفريقيا في الربع األخير من عام        
  .بالضبط، على ضوء المشاورات وبرنامج المؤتمرات الدولية

  
  )٢٠٠٧يوليو /  تموز٦الجلسة العامة الرابعة، (
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FCTC/COP2 (16)انتخاب أعضاء المكتب  
  

 مـن نظامـه الـداخلي،       ٢١ مؤتمر األطراف، بعد المشاورات الرسمية، وعمالً بأحكام المادة          انتخب  
  :طرافاألشخاص التالية أسماؤهم أعضاء مكتب ليشكلوا هيئة مكتب الدورة الثالثة لمؤتمر األ

  
  )تايلند(الدكتور هاتاي تشيتانور   :الرئيس

  )نيوزيلندا(بلومفيلد . الدكتور أ  ١:نواب الرئيس
  )النمسا(السمان . السفير ك

  )قطر( قطبة هللالدكتور حمدة عبد ا
  )أوروغواي(أرتوشيو . السفير أ
  )جنوب أفريقيا(دالدال . السيدة ن

  
لمقرر من بين نواب الرئيس الخمـسة، عمـالً أحكـام            مؤتمر األطراف أيضاً من يقوم بدور ا       قررو  

 من النظام الداخلي لمؤتمر األطراف في اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ،               ٢١ المادة
  :يلي كما
  

  )قطر( قطبة هللالدكتور حمدة عبد ا  :المقرر
  

  )٢٠٠٧يوليو /  تموز٦الجلسة العامة الرابعة، (
  
  
  

  ــــــــــــــ
  

                                                           
الميـة اإلطاريـة بـشأن     من النظام الداخلي لمؤتمر األطراف في اتفاقية منظمة الصحة الع٢٤عمالً بأحكام المادة    ١

والترتيـب  . يدعي نواب الرئيس وفقاً له إلى تـولي مهـام الـرئيس           مكافحة التبغ سحبت القرعة لتحديد الترتيب الذي        
 .المعروض في هذه القائمة هو ترتيب سحب القرعة




