
 

 

مؤتمر األطراف في اتفاقية منظمـة 
الصـــحة العالميـــة اإلطاريـــة بشـــأن 

   مكافحة التبغ

  

 FCTC/COP/6/31  الدورة السادسة
 ٢٠١٤تشرين األول/ أكتوبر  ١٨  ٢٠١٤تشرين األول/ أكتوبر  ١٨-١٣موسكو، االتحاد الروسي، 

  
  
  
  

   فيدورة السادسة لمؤتمر األطراف المؤقت للتقرير ال
  اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية

  بشأن مكافحة التبغ
  
  

 ٢٠١٤تشرين األول/ أكتوبر  ١٨-١٣موسكو، االتحاد الروسي، 
 
  
  

  بما في ذلك محضر اليوم األخير للدورة 
  حتي يتمكن األطراف من مراجعته وتصويبه
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  افتتاح أعمال الدورة  -١
  
ُعِقدت الدورة السادسة لمؤتمر األطـراف فـي اتفاقيـة منظمـة الصـحة العالميـة اإلطاريـة بشـأن مكافحـة التبـغ   -١

(WHO FCTC COP6)  ١٨إلــــى  ١٣فــــي مركــــز التجــــارة العــــالمي بموســــكو، االتحــــاد الروســــي، فــــي الفتــــرة مــــن 
في االتفاقية. وحضر الدورة أيضًا ممثلون عـن  طرفا  135، وشارك فيها ممثلون عن ٢٠١٤األول/ أكتوبر  تشرين
 ١قـب.منظمـات حكوميـة دوليـة معتمـدة بصـفة مراأربـع منظمـات غيـر حكوميـة و  ١٠دول غيـر أطـراف وكـذلك  ست

من هذا التقرير. ولالطالع على قائمة الوثائق  ١ولالطالع على جدول أعمال االجتماع يمكن الرجوع إلى الملحق 
  .٢يمكن الرجوع إلى الملحق 

  
  .جين موون (جمهورية كوريا) –وافتتح الدورة رئيس مؤتمر األطراف األستاذ تشانغ   -٢
  
الصــحة فــي االتحــاد الروســي بالمشــاركين ونقلــت رســالة عــن فيرونيكــا سكفورتســوفا، وزيــرة  الســيدةورحبــت   -٣

، أثنـى فيهـا علـى دور االتفاقيـة فـي تعزيـز ) ٣( يمكن الرجوع إلـى الملحـق  االتحاد الروسي، فالديمير بوتين رئيس
  الجهود الدولية المبذولة للحد من استخدام التبغ، وتمنى للمؤتمر كل النجاح.

  
ــ  -٤ بإيجــاز وضــع مكافحــة التبــغ فــي االتحــاد الروســي، بمــا فــي ذلــك اعتمــاد  سكفورتســوفا وزيرةواستعرضــت ال

) والقانون االتحادي لحماية المواطنين من آثار دخان التبغ الـإلرادي ٢٠١٠المفهوم الوطني لسياسة مكافحة التبغ (
االتجـار  ). ويعكف االتحاد الروسي اآلن على إعـداد التشـريعات الالزمـة للتصـديق علـى البروتوكـول بشـأن٢٠١٣(

  .)٤(يمكن الرجوع إلى الملحق  غير المشروع بمنتجات التبغ في المستقبل القريب
  
حيــث تــم  رســالة الــرئيس بــوتينو فيرونيكــا سكفورتســوفا،  الــوزيرةيمكــن االطــالع علــى الــنص الكامــل لكلمــة  -٥

  من هذا التقرير.  ٤والملحق  ٣الملحق  في إعادة عرضهما
  
 تشـــــان، المـــــديرة العامـــــة لمنظمـــــة الصـــــحة العالميـــــة أمـــــام مـــــؤتمر األطـــــراف وتحـــــدثت الـــــدكتورة مارغريـــــت  -٦

، مشددة على ضرورة مقاومـة محـاوالت دوائـر صـناعة التبـغ لتقـويض جهـود مكافحـة )٥الرجوع إلى الملحق  (يمكن
. واالتفاقيــة، فضــًال والتــدخل فــي عمليــة وضــع السياســات الحكوميــةالتبــغ علــى ســبيل المثــال عــن طريــق التقاضــي 

تحققه من فوائد صحية فورية وعلى المدى البعيد، تقدم نموذجًا هامًا للتعاون بين مختلف القطاعـات الحكوميـة  ماع
وقـد نشـر الحقـًا  مـن هـذا التقريـر ٤فـي الملحـق  المديرة العامـة الكامل لخطاب المتحدة. ويرد النص ووكاالت األمم
  .FCTC/COP/6/DIV/4 ضمن الوثيقة

  
ورحب رئيس المؤتمر بالرئيس الجديد ألمانة االتفاقية، الـدكتورة فيـرا لـويزا دا كوسـتا إي سـيلفا، وأثنـى علـى   -٧

كــــل مــــن الســــلفادور وٕاثيوبيــــا  أصــــبحســــلفها الــــدكتور هايــــك نيكوغوزيــــان. ومنــــذ الــــدورة الســــابقة لمــــؤتمر األطــــراف، 
طرفـًا، وانضـمت الغـابون ومنغوليـا  ١٧٩االتفاقيـة، ليصـل بـذلك إجمـالي عـدد األطـراف إلـى  طرفًا فيوطاجيكستان 

ونيكاراغوا وأوروغواي إلى البروتوكول بشأن االتجار غير المشروع بمنتجات التبغ. ومع هذا ال يزال هناك عدد من 
اتبــاع نهــج مالئمــة ومســندة  التحــديات: إذكــاء الــوعي بــالبروتوكول، ومقاومــة تــدخل دوائــر صــناعة التبــغ، وضــمان

لكترونيـــة ومنتجـــات التبـــغ عديمـــة الـــدخان إلمنتجـــات التبـــغ الجديـــدة والناشـــئة مثـــل الســـجائر ابالبينـــات بالنســـبة إلـــى 
  والنرجيلة.

  المتاحة على الموقع التالي   FCTC/COP/6/DIV/1 Rev.1لالطالع على قائمة المشاركين، يمكن الرجوع إلى الوثيقة    ١                                                           
http://www.who.int/fctc/publications 
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  اعتماد جدول األعمال وتنظيم العمل  ١-١
  

   (المشروح) Rev.2 FCTC/COP/6/1و  FCTC/COP/6/1 Rev.2الوثيقتان
  
  FCTC/COP/6/1 Rev.2األطــراف مشــروع جــدول األعمــال بصــيغته الــواردة فــي الوثيقــةاعتمــد مــؤتمر   -٨

  من هذا التقرير. ١تعديل. وأعيد نسخ جدول األعمال في الملحق  دون
  
 ألــفوعــين مــؤتمر األطــراف لجنتــين تعمــالن فــي آن واحــد اعتبــارًا مــن اليــوم الثــاني للــدورة. وكلفــت اللجنــة   -٩

مــن جــدول األعمــال، فــي حــين  ٦والبنــد  ٥بــالنظر فــي البنــد  بــاءمــن جــدول األعمــال، واللجنــة  ٤بــالنظر فــي البنــد 
 تنظر باقي البنود في الجلسة العامة. 

  
ــاليين كأعضــاء مكتــب  انتخــابوتــم   -١٠ مــن النظــام  ٢٨عمــًال بأحكــام المــادة  ألــف وبــاءاللجنتــين الممثلــين الت

  :)FCTC/COP6(3)القرار ( الداخلي لمؤتمر األطراف
 

  :ألفاللجنة 
  رئيسالفاداكان (تايلند)  –األستاذ ننتافارن فيشيت 

 السيد بهزاد فاليزاده (جمهورية إيران اإلسالمية)، نائبا الرئيسالدكتور ديفيد أكوريو (إكوادور) و 
  

  :باءاللجنة 
  رئيسال، )الشمالية يرلنداأو  العظمى لبريطانيا المملكة المتحدة(السيد أندرو بالك 

  ، نائبا الرئيس)زامبيا(والدكتور ويالني شنجوي  )الفلبين(الدكتور إيفانو إيسكارتين 
  
  أوراق اعتماد المشاركين   ٢-١
  

  FCTC/COP/6/2الوثيقة 
  

مــن النظــام الــداخلي لمــؤتمر األطــراف، وافــق المــؤتمر فــي جلســته العامــة األولــى علــى أن  ١٩وفقــًا للمــادة   -١١
تتولى هيئة مكتبه بحث أوراق اعتمـاد المنـدوبين مسـتعينة فـي ذلـك بأمانـة االتفاقيـة، وأن تقـدم إليـه تقريـرًا عـن أوراق 

ــــــــر حســــــــب األ ــــــــّد التقري ــــــــد ُأِع ــــــــه. وق ــــــــاد دورت ــــــــاء انعق ــــــــة االعتمــــــــاد أثن  FCTC/COP/6/2صــــــــول بوصــــــــفه الوثيق
فــي جلســته العامــة  )FCTC/COP6(4)األول/ أكتــوبر، واعتمــد مــؤتمر األطــراف القــرار ذا الصــلة ( تشــرين ١٥ يــوم

تشـــرين  ١٨واتفـــق مـــؤتمر األطـــراف فـــي جلســـته األخيـــرة التـــي عقـــدت فـــي  تشـــرين األول/ أكتـــوبر. ١٥يـــوم  الرابعـــة
 والتـي تـم تسـلمها مبـدئياً  ستوانيا وليتوانيا وجمهورية تنزانيا المتحـدةإ و  إكوادوراألول/ أكتوبر على قبول أوراق اعتماد 

  بشكل كامل وفي الوقت المناسب.
  
  ليحّل محل ممثل كندا انتخاب عضو في هيئة المكتب لتمثيل إقليم األمريكتين  ٣-١
  

السـيد شـوانيير خـالل الفتـرة المتبقيـة ممثـل كنـدا دعي إقليم األمريكتين إلى اقتـراح مرشـح جديـد ليحـل محـل   -١٢
من النظام الـداخلي. وطلـب مـن المـؤتمر عبـر مشـروع القـرار الـوارد فـي  ١-٢٤و ١-٢١من واليته عمًال بالمادتين 

أن ينظـر فـي ترشـيح الـدكتورة رينـا روا مـن وزارة الصـحة فـي بنمـا  FCTC/COP/6/P/Conf.Paper No.1الوثيقـة 
شوانيير. ونظرًا إلى عدم وجود أي اعتراض، تقرر انتخاب الـدكتورة روا عضـوة فـي هيئـة المكتـب السيد لتحل محل 
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اعتمـــد مـــؤتمر تشـــرين األول/ أكتـــوبر  ١٣حتـــى اختتـــام هـــذه الـــدورة. وفـــي جلســـته العامـــة األولـــى التـــي عقـــدت فـــي 
  بشأن هذه المسألة.  FCTC/COP/6(1)القرار ألطراف ا
  
  طلبات الحصول على صفة مراقب لدى مؤتمر األطراف  -٢
  

  FCTC/COP/6/4 و FCTC/COP/6/3 Add.1و FCTC/COP/6/3الوثائق 
  

نظــــــــــر مــــــــــؤتمر األطــــــــــراف فــــــــــي طلبــــــــــات الحصــــــــــول علــــــــــى صــــــــــفة مراقــــــــــب المقدمــــــــــة مــــــــــن منظمــــــــــة   -١٣
) ومـــن أربـــع منظمـــات غيـــر حكوميـــة FCTC/COP/6/3جماعـــة شـــرق أفريقيـــا (انظـــر الوثيقـــة  هـــي دوليـــة حكوميـــة

إطــار الصــندوق االســتئماني لمكافحــة التبــغ فــي زمبــابوي ومنظمــة المــزارعين العالميــة وتحــالف مكافحــة التبــغ  هــي
) والحملـــــــة مـــــــن أجـــــــل أطفـــــــال بـــــــال تبـــــــغ (انظـــــــر FCTC/COP/6/3جنـــــــوب شـــــــرق آســـــــيا (انظـــــــر الوثيقـــــــة  فـــــــي
). ونظـــــر أيضـــــًا فـــــي الطلـــــب المقـــــدم مـــــن المنظمـــــة الدوليـــــة للشـــــرطة الجنائيـــــة FCTC/COP/6/3 Add 1 قـــــةالوثي

  ).FCTC/COP/6/4الوثيقة  (اإلنتربول) (انظر
  

وأعــــرب ممثلــــو أطــــراف فــــي إقلــــيم المنظمــــة األفريقــــي عــــن تحفظــــاتهم بشــــأن الطلــــب المقــــدم مــــن جماعــــة   -١٤
ســـتئماني لمكافحـــة التبـــغ فـــي زمبـــابوي. وقـــالوا إن الصـــندوق الا أفريقيـــا والطلـــب المقـــدم مـــن إطـــار الصـــندوق شـــرق

  في اإلقليم. تامةاالستئماني هو منظمة حديثة النشأة ال تعرف أنشطتها والفروع التابعة لها معرفة 
  

وأبدت عدة أطراف على نحو مماثل تحفظاتها بشأن الطلب المقدم مـن منظمـة المـزارعين العالميـة إذ تبـين   -١٥
  أن عدة جمعيات للمزارعين لها صالت بدوائر صناعة التبغ.فيما مضى 

  
وأعربت أطراف في إقليم المنظمة لجنوب شرق آسيا عن تأييـدها للطلـب المقـدم مـن تحـالف مكافحـة التبـغ   -١٦

  في جنوب شرق آسيا.
  

ي وضـع ورحبت عدة أطراف بالطلب المقدم من الحملة من أجل أطفال بال تبغ التي دعمت العديد منها ف  -١٧
  السياسات الوطنية لمكافحة التبغ وتنفيذ االتفاقية.

  
وقرر مؤتمر األطراف رفض الطلبين المقدمين من إطار الصندوق االستئماني لمكافحة التبغ في زمبـابوي   -١٨

 ومنظمة المزارعين العالمية وٕارجاء النظر في الطلب المقدم من جماعة شرق أفريقيا إلى دورته القادمة. وقرر أيضاً 
  منح صفة المراقب لتحالف مكافحة التبغ في جنوب شرق آسيا والحملة من أجل أطفال بال تبغ.

  
، أجرت هيئة مكتب مؤتمر األطراف اتصاالت مع منظمة اإلنتربول FCTC/COP5(2)وتمشيًا مع القرار   -١٩

المـؤتمر، مـع مراعـاة طلبت فيها توضيح اعتبارات تتعلق بطلب اإلنتربول المقـدم للحصـول علـى صـفة مراقـب لـدى 
مـــــــن االتفاقيـــــــة. ووردت فـــــــي الوثيقـــــــة  ٣-٥مـــــــن النظـــــــام الـــــــداخلي، وخاصـــــــة فيمـــــــا يتعلـــــــق بالمـــــــادة  ٣٠المـــــــادة 

FCTC/COP/6/4  .المعلومات عن عالقات التفاعل بين هيئة المكتب ومنظمة اإلنتربول  
  

 يمـة الدوليـة واالتجـار غيـروأعرب المشـاركون عـن تقـديرهم لعمـل منظمـة اإلنتربـول المتصـل بمكافحـة الجر   -٢٠
. ٣-٥خـالف روح المـادة  .Philip Morris International Incالمشـروع إال أن قبـول اإلنتربـول التمويـل مـن شـركة 

  وعليه، لم يرغب مؤتمر األطراف في منح صفة المراقب لإلنتربول.
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ؤتمر األطــــــراف اعتمــــــد مــــــ تشــــــرين األول/ أكتــــــوبر ١٣عقــــــدت فــــــي  وفـــــي جلســــــته العامــــــة األولــــــى التــــــي  -٢١
    .FCTC/COP6(2) القرار

  
كلمــة تلقيهــا رئيســة أمانــة االتفاقيــة وتقريــر عــن التقــدم العــالمي فــي تنفيــذ اتفاقيــة   -٣

  المنظمة اإلطارية تلتها مناقشة عامة
  

  FCTC/COP/6/DIV/3 وAdd.1  FCTC/COP/6/5وِ  FCTC/COP/6/5 الوثائق  
  

بســلفها علــى عملــه  ١)٦كوســتا إي ســيلفا، رئيســة أمانــة االتفاقيــة، فــي كلمتهــا (الملحــق  أشــادت الــدكتورة دا  -٢٢
عمليـة  ١٦المتفاني على مدى السـنوات السـبع الماضـية. وقـد أجـرت األمانـة منـذ الـدورة الخامسـة لمـؤتمر األطـراف 

. وقـام فريـق ٢٠١٤طرفًا خالل دورة التبليغ لعـام  ١٣٠تقدير لالحتياجات مع حكومات األطراف وتلقت تقارير من 
مـن االتفاقيـة، المعنيـة بالتـدابير  ٦وضع مبادئ توجيهية لتنفيـذ المـادة صياغة مفتوح العضوية عامل بين الدورتين ب

 ١٩الســـعرية والضـــريبية، فـــي حـــين عقـــدت األمانـــة أيضـــًا اجتمـــاعين لخبـــراء رشـــحتهم األطـــراف للنظـــر فـــي المـــادة 
ع الخاصــة بالمســؤولية. وهنــاك فــي الوقــت الــراهن أربعــة أطــراف فــي بروتوكــول القضــاء علــى االّتجــار غيــر المشــرو 

  بمنتجات التبغ، وُيمثِّل دخوله حيز النفاذ قبل الدورة السابعة لمؤتمر األطراف إحدى أولويات األمانة. 
  

وســوف يحتــاج األمــر إلــى اتخــاذ جميــع األطــراف جهــودًا متســقة لتحقيــق الهــدف العــالمي (الــذي اعتمدتــه   -٢٣
انتشـار تعـاطي التبـغ السـائد حاليـًا فـي  فـي ٪٣٠المتمثل في تحقيق انخفاض نسبي بنسبة  جمعية الصحة العالمية)

. وتــوّفر االتفاقيــة لألطــراف األدوات الكفيلــة ٢٠١٥عامــًا مــن العمــر أو أكثــر بحلــول عــام  ١٥صــفوف مــن يبلغــون 
بمقاومة تدخل دوائر صناعة التبغ والتـرويج ألنشـطة بديلـة مجديـة اقتصـاديًا لزراعـة التبـغ وحمايـة أشـد المجموعـات 

وف تتمثــل القــيم التشــغيلية األساســية لألمانــة فــي التحــالف والتنســيق، لــيس مــع منظمــة الصــحة الســكانية ضــعفًا. وســ
العالميــة وحســـب وٕانمــا أيضـــًا مـــع كافــة منظمـــات المجتمــع المـــدني والوكـــاالت الشــقيقة فـــي منظومــة األمـــم المتحـــدة 

  الصديقة لالتفاقية.
  

د الروســي علــى كــرم ضــيافته. وُأثنــي علــى ُأعــرب عــن التقــدير علــى نطــاق واســع لالتحــا وخــالل المناقشــة  -٢٤
رئــيس أمانــة االتفاقيــة المنتهيــة واليتــه لمــا بذلــه مــن جهــود فــي ســبيل التــرويج لمكافحــة التبــغ كمــا ُهنَِّئــت خليفتــه علــى 
تعيينها. وأكدت األطراف على الحاجة إلى مواصلة تنفيذ االتفاقية وتعجيله وأبرزت الحاجة إلى إقامة الشراكات بين 

ة والمجتمع المدني وكذلك التعاون الوثيق مع أمانة االتفاقية لهذا الغرض. وبـّين عـدد مـن األطـراف التـدابير الحكوم
المتخذة على المستوى الوطني لتنفيذ االتفاقية منذ الدورة الخامسة لمؤتمر األطراف، بما في ذلـك وضـع التشـريعات 

رغم مـن تحقيـق التقـدم بشـأن الحـّد مـن اسـتهالك التبـغ وٕاذكاء الوعي بين المسـتهلكين وصـانعي السياسـات. وعلـى الـ
وما يرتبط به من مشاكل صحية واقتصادية وبيئية، فمازالت هناك تحديات. وأبرزت عّدة أطراف الحاجة إلى تعبئـة 

تنفيــذ االتفاقيــة واســترعت أطــراف عديــدة االنتبــاه إلــى  البلــدان ذات القــدرات المحــدودة فــيالمــوارد مــن أجــل مســاعدة 
، كمـا أشـار عـدد حيـز التنفيـذ بروتوكـول القضـاء علـى االّتجـار غيـر المشـروع بمنتجـات التبـغلدخول ة الترويج أهمي

  منها إلى أن العملية تأخذ مجراها. 
  

وأكــدت األطــراف علــى الحاجــة إلــى التصــدي لألســاليب الشرســة التــي تتبعهــا دوائــر صــناعة التبــغ، بمــا فــي   -٢٥
دوائـر الصـناعة قانونية والترويج لمنتجات النيكوتين البديلـة، ومقاومـة تـدخل ذلك، على وجه الخصوص، الطعون ال

في أنشطة مكافحة التبغ. وشّجعت عّدة أطراف على مواصلة العمل على ضمان حماية سياسات الصحة العمومية 
 .FCTC/COP/6/DIV/3نشرت الكلمة الحقًا ضمن الوثيقة    ١                                                           
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عة التبـغ وفقـًا الداخلية فيما يتعلق بمكافحـة التبـغ مـن المصـالح التجاريـة وغيرهـا مـن المصـالح الراسـخة لـدوائر صـنا
االتفاقيــة. ومــن المهــّم التــرويج لبــدائل زراعــة التبــغ المجديــة اقتصــاديًا بــالنظر إلــى أن المــزارعين  مــن ٣-٥للمــادة 

يتعرضـــون أيضـــًا للضـــغط مـــن جانـــب الصـــناعة. وفـــي الوقـــت نفســـه، ُأشـــير إلـــى أن زراعـــة التبـــغ هـــي مـــن أعمـــدة 
كمــا ينبغــي إيــالء العنايــة الواجبــة لضــمان أســباب الــرزق  االقتصــاد فــي بعــض البلــدان وأن فــرص التنويــع محــدودة

للمزارعين ورفاههم. وبّينت أطراف عديدة ما اتخذته من تـدابير سـعرية وضـريبية للحـد مـن الطلـب علـى التبـغ؛ وفـي 
مــن االتفاقيــة الــواردة فــي  ٦هــذا الصــدد، أعربــت عــّدة أطــراف عــن دعمهــا لمســّودة المبــادئ التوجيهيــة لتنفيــذ المــادة 

  . بيد أنه جرى التأكيد على ضرورة احترام سيادة الدول في المسائل الضريبية. FCTC/COP/6/7لحق الوثيقة م
  
  صكوك المعاهدات والمسائل التقنية  -٤
  
  حالة بروتوكول القضاء على االتجار غير المشروع بمنتجات التبغ  ١-٤

  
  FCTC/COP/6/6الوثيقة 

  
تقريرها عن حالة بروتوكول القضاء على االتجار غير المشروع بمنتجات التبغ الذي االتفاقية قدمت أمانة   -٢٦

بهــا  . ويبــّين التقريــر األنشــطة المضــطلعFCTC/COP5(1)اعتمدتــه الــدورة الخامســة لمــؤتمر األطــراف فــي القــرار 
للتـــرويج لـــدخول البروتوكـــول حيـــز النفـــاذ. وقـــد ُدعيـــت األطـــراف إلـــى اســـتكمال اســـتبيان علـــى شـــبكة اإلنترنـــت عـــن 

و الموافقة عليه أو االنضمام إليه والطريقـة التـي أالتحديات التي واجهتها بشأن التصديق على البروتوكول أو قبوله 
  لك التحديات. أن تدعمها للتغلب على تاالتفاقية يمكن بها ألمانة 

  
وقالــت أطــراف عديــدة إنهــا تتوقــع االنضــمام إلــى البروتوكــول قبــل الــدورة الســابعة لمــؤتمر األطــراف. وأشــار   -٢٧

العديــد منهــا أيضــًا إلــى حاجتهــا إلــى المســاعدة والــدعم لبنــاء القــدرات فيمــا يتعلــق بوضــع القــوانين واللــوائح الخاصــة 
لِّط الضــوء علـــى أهميـــة التنســيق والتعـــاون الـــدوليين فــي مكافحـــة هـــذا باالّتجــار غيـــر المشـــروع بمنتجــات التبـــغ. وُســـ

االّتجار والحاجة إلى ترتيبات إقليمية لتيسير تنفيذ البروتوكول بعد دخوله حيز النفـاذ. وأبلغـت أطـراف عـن جهودهـا 
ظم القتفـاء األثـر الرامية إلى تنفيذ أحكام البروتوكول حتى قبل دخوله حيز النفـاذ، بمـا فـي ذلـك مـن خـالل األخـذ بـن

مـع مكاتـب المنظمـة اإلقليميـة علـى تشـجيع تبـادل االتفاقيـة رح أن تعمـل أمانـة ديد المنشأ وسن التشـريعات. واقتُـوتح
المعلومـات والخبــرات وأفضـل الممارســات فــي هـذا الصــدد. ودعـت بعــض األطــراف إلـى تــوفير المسـاعدة فــي مجــال 

  ليمية. بناء القدرات باستمرار من خالل المكاتب اإلق
  

في مشروع قرار عن حالة البروتوكـول يقتـرح إنشـاء فريـق عامـل حكـومي دولـي مفتـوح  ألفونظرت اللجنة   -٢٨
العضــوية إلعــداد مشــروع ميزانيــة وخطــة عمــل للفتــرة الماليــة األولــى التــي ســتعقب دخــول البروتوكــول حيــز النفــاذ، 

راف. ويطلــب مشــروع القــرار أيضــًا مــن أمانــة االتفاقيــة وكــذلك مســّودة النظــام الــداخلي والنظــام المــالي الجتمــاع األطــ
  توّفر لألطراف المشورة التقنية والقانونية لمساعدتها على تنفيذ البروتوكول.  أن
  

مشروع القرار من جانب فريـق صـياغة غيـر رسـمي مـن أجـل تجسـيد الشـواغل التـي وأعدت صيغة معدلة ل  -٢٩
أعربت عنها األطـراف، وال سـيما بشـأن مردوديـة إنشـاء فريـق عامـل حكـومي دولـي وكيفيـة تمويـل مثـل هـذا الفريـق. 

وعــدلت  ف.تكليــف أمانــة االتفاقيــة بالتحضــيرات اإلداريــة الالزمــة الجتمــاع األطــراإمكانيــة واقتــرح بعــض األطــراف 
ُطلـب مـن أمانـة االتفاقيـة  اللجنة ألف مجددًا مشروع القرار المنقح لإلشارة إلى ضرورة أن يتولى فريق الخبـراء الـذي

ســيما فيمــا يتصــل إلــى األطــراف بنــاء علــى الطلــب، وال، ضــمن جملــة أمــور، تقــديم المشــورة التقنيــة والقانونيــة إنشــاؤه
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ب أحـــد األطـــراف عـــن رغبتـــه فـــي االحتفـــاظ بـــالحق فـــي اإلدالء بتعليقـــات بالجمـــارك وٕادارة الضـــرائب واإلنفـــاذ. وأعـــر 
  إضافية بشأن والية فريق الخبراء وتمويله.

  
مشروع القرار المزمع تقديمه إلى مؤتمر األطراف العتماده. واعتمد مؤتمر األطراف  لفواعتمدت اللجنة أ  -٣٠

فــي الجلســة العامــة  FCTC/COP/6/A/R/2) (الوثيقــة لــفالمرفــق بــالتقرير الثــاني للجنــة أFCTC/COP6(6) القـرار
  .تشرين األول/ أكتوبر ١٨الخامسة في 

  
 والضـريبية السـعرية التـدابير: "اإلطاريـة المنظمة اتفاقية من ٦ المادة لتنفيذ التوجيهية المبادئ  ٢-٤

 بــين العاملــة العضــوية المفتوحــة الصــياغة مجموعــة تقريــر": التبــغ علــى الطلــب مــن الحــد إلــى الراميــة
  الدورتين

  
  FCTC/COP/6/7الوثيقة 

  
والذي تم إنشاؤه بين الدورات  مفتوح العضوية العامل بالنيابة عن رئيس فريق الصياغة يتحدث، قدم طرف  -٣١

التــــــــي وردت فــــــــي الوثيقــــــــة و المبــــــــادئ التوجيهيــــــــة المقترحــــــــة، ســــــــودة وم التقريــــــــر FCTC/COP/5/7للقــــــــرار وفقــــــــاً 
FCTC/COP/6/7 . المبــــادئ  مســــودةإلــــى إعــــداد  والتــــي أفضــــتشــــاملة المكثفــــة والعمليــــة اللخــــص بإيجــــاز وقــــد

 المقـدم مـن موقـف. ولفت االنتباه إلـى بيـان الالدورة الرابعة من مؤتمر األطرافالتي كانت قد بدأت في و التوجيهية، 
مــن التقريــر. وقــال  ١٠فقــرة فــي ال والــواردبــدعم مــن كنــدا وغواتيمــاال والفلبــين الــذي يحظــى االتحــاد األوروبــي، و  قبــل

جميـع  ".... شامالً  أن يقرأ كالتالييجب  التجزئة"ب البيع ن "حصة الضرائب في سعرأبشأن استخدام المصطلحات 
المبـــادئ ألن مســـودة  ونظـــراً علـــى هـــذا المنـــتج". المفروضـــة الضـــرائب ذات الصـــلة  والتـــي تعتبـــر جميـــع ،الضـــرائب
  اعتمادها دون تغيير. فييأمل  فإنه، عليها جميع األطراف للتعقيب رسلت بالفعل إلىقد أُ التوجيهية 

  
مـــن اتفاقيـــة المنظمـــة  ٦ونظــرت األطـــراف فـــي مشـــروع  القـــرار الخـــاص بالمبـــادئ التوجيهيـــة لتنفيـــذ المـــادة   -٣٢

وأكدت األطراف أن فرض الضرائب على التبغ فـي عـداد أنجـع التـدخالت لمكافحـة التبـغ ورحبـت بالعمليـة  اإلطارية
. وُأعــرب عــن تأييــد شــديد العتمــاد تفاقيــةاالمــن  ٦توجيهيــة لتنفيــذ المــادة المبــادئ الالتــي انتهــت إلــى إعــداد مســودة 

ق األطـــراف الســـيادي فـــي وضـــع سياســـاتها مســـودة المبـــادئ التوجيهيـــة دون أي تعـــديل نظـــرًا إلـــى عـــدم انتهاكهـــا لحـــ
الضريبية وٕالى استناد هذه المبادئ إلى أفضل البينات المتاحة وأفضل الممارسات. وسلط بعض األطراف األضواء 
على ضرورة مواصلة عمل أمانة االتفاقية المتصل بجمع البيانات والمساعدة التقنية وضرورة تكثيف الجهود لحظر 

  لتبغ في المتاجر المعفية من الضرائب والرسوم الجمركية.أو تقييد بيع منتجات ا
  

اليوغوســالفية الســابقة وأوروغــواي عــن  تيمــاال واليابــان وجمهوريــة مقدونيــةوأبــدت عــدة أطــراف بمــا فيهــا غوا  -٣٣
مــن مســودة المبــادئ التوجيهيــة التــي رأى بعــض األطــراف أن مــن  ٢-٣تحفظاتهــا بشــأن األحكــام الــواردة فــي الجــزء 

إلــى توصــية  ١انتهــاك حــق البلــدان الســيادي فــي تحديــد سياســاتها الضــريبية. ورئــي أن اإلشــارة فــي الحاشــية شــأنها 
مـن سـعر بيـع منتجـات التبـغ بالتجزئـة  ٪٧٠المنظمة بأن تشكل ضريبة البيع المفروضة على التبـغ مـا ال يقـل عـن 

ف االتحـاد األوروبـي أي ال ينبغـي تثير مشكلة بوجه خاص وأوصى بعض األطراف بحذفها. وُأعرب عن تأييد موقـ
أن تفهم اإلشارة إلى ضريبة معينة أو إلى المعـدل الضـريبي والـواردة فـي مطبـوع مـن مطبوعـات المنظمـة علـى أنهـا 

  توصية موجهة من اتفاقية المنظمة اإلطارية إلى أطرافها.
  

شــــــريطة  ١الحاشــــــية وقــــــال وفــــــد غواتيمــــــاال إن بإمكانــــــه قبــــــول مســــــودة المبــــــادئ التوجيهيــــــة دون حــــــذف   -٣٤
مــــن  ١٠علمــــًا ضــــمن تقريــــر مــــؤتمر األطــــراف بموقفــــه بشــــأن المســــألة علــــى النحــــو المبــــين فــــي الفقــــرة  اإلحاطــــة
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علــى بعــض منتجــات التبــغ وأن التوصــية  ٪١٠٠. وذكــر أن بلــده يفــرض ضــريبة بنســبة FCTC/COP/6/7 الوثيقــة
قد تبدي أن سياسته مفرطة. وأعربت غواتيماال أيضًا عن رغبتها فـي اإلشـارة مجـددًا إلـى موقفهـا بشـأن  ٪٧٠ بنسبة

  .FCTC/COP/6/7نطاق مسودة المبادئ التوجيهية المبين كذلك في الوثيقة 
  

 واعتمـد مـؤتمر األطـرافمـؤتمر األطـراف العتمـاده. إلـى مشـروع القـرار المزمـع تقديمـه  لـفوأقرت اللجنة أ  -٣٥
تشـرين األول/ أكتـوبر المبـادئ التوجيهيـة المعدلـة علـى النحـو الـوارد فـي  ١٥في جلسته العامة الرابعة المعقودة فـي 

  .FCTC/COP6(5) ) ضمن القرارFCTC/COP/6/A/R/1التقرير األول للجنة ألف (الوثيقة 
  
  الخبراء فريق تقرير: المسؤولية": اإلطارية المنظمة اتفاقية من ١٩ المادة تنفيذ  ٣-٤
  

  FCTC/COP/6/8الوثيقة 
  

) فريــــق خبــــراء بشــــأن FCTC/COP5(9) (بموجــــب القــــرار أنشــــأ مــــؤتمر األطــــراففــــي دورتــــه الخامســــة،   -٣٦
مــن اتفاقيــة  ١٩عــن الحقــائق والمعلومــات والخيــارات فيمــا يتعلــق بتنفيــذ المــادة  بتقــديم تقريــرلــف كُ  والــذيالمســؤولية 

  .FCTC/COP6/8 في الوثيقة الفريقورد تقرير  لمؤتمر األطراف. وقد منظمة اإلطارية إلى الدورة السادسةال
  

. وٕاذ قدم رئيس فريق الخبـراء مشـروع القـرار، أحـاط ١٩وبحثت اللجنة ألف مشروع قرار بشأن تنفيذ المادة   -٣٧
غير أنها علمًا بأن المطالبات لتحديد المسؤولية تعد وسيلة فعالة للحصول على تعويضات من دوائر صناعة التبغ 

ال تســتغل حاليــًا اســتغالًال كــامًال. وقــال إن مثــل تلــك المطالبــات تتطلــب جهــودًا دؤوبــة لتحضــيرها وٕان الســعي إلــى 
تقديمها يعتبر أمـرًا صـعبًا نظـرًا إلـى تعقيـدها مـن الناحيـة القانونيـة وتـوفر قـدر أكبـر مـن المـوارد لـدى دوائـر صـناعة 

ذه الـدوائر. وذكـر أن األطـراف تحتـاج إلـى مزيـد مـن المشـورة والمعلومـات التبغ وتكتيكات التأخير التي تستخدمها ه
  المتخصصة بشأن أفضل الممارسات الحالية.

  
وفـــي المناقشـــات الالحقـــة، شـــددت األطـــراف علـــى الحاجـــة إلـــى توجيهـــات عامـــة متصـــلة بمختلـــف الـــنظم   -٣٨

  م استخدامه من قبل جميع األطراف.القانونية. فالقانون النموذجي على سبيل المثال قد ال يكون من المالئ
  

ورأت عـــدة أطـــراف بـــالنظر إلـــى طبيعـــة الموضـــوع التقنيـــة أنـــه مـــن األفضـــل مواصـــلة العمـــل علـــى مســـألة   -٣٩
المســؤولية بتجديــد واليــة فريــق الخبــراء الــراهن وتوســيع نطاقهــا. وفّضــل بعضــها اآلخــر االقتــراح الــوارد فــي مشــروع 

  ل مؤلف من ممثلين حكوميين بدعم تقني من أمانة االتفاقية.القرار والداعي إلى إنشاء فريق عام
  

قرر أنه سيكون من قدد وكان فريق الصياغة  وأعد فريق صياغة غير رسمي صيغة معدلة لمشروع القرار  -٤٠
طلـــب مـــن المجموعـــة أن ي، و FCTC/COP5(9)واليـــة فريـــق الخبـــراء علـــى النحـــو المبـــين فـــي قـــرار تجديـــداألفضـــل 

قليـل مـن القضـايا  يوجـد عـدد ألنه نظراً المسؤولية الجنائية،  من بدالً على المسؤولية المدنية، ي سأسابشكل ز يتركال
فـي الوقـت نفسـه، اليـزال و ؛ المسؤولية الجنائية معلومات قليلة عن حتى اآلن ومن ثم تتوافر الجنائية المتعلقة بالتبغ

فيمــا يتعلــق بالمســؤولية  ســتكمال واليتــهاالخبــراء حتــي يمكــن لفريــق هنــاك الكثيــر مــن العمــل الــذي يتعــين القيــام بــه 
  المدنية. 

  
وتــم  .واليــة فريــق الخبــراءالمســؤولية الجنائيــة ضــمن  اســتمرارينبغــي بقــوة أنــه ت العديــد مــن األطــراف عرّ َشــ  -٤١

ن فريـق من االتفاقية ترتبط بكل من المسـئولية المدنيـة والجنائيـة، وأ ١٩اإلشارة في هذا الشأن إلى أن أحكام المادة 
  الخبراء لم يستكمل واليته بشأن المسؤولية الجنائية كذلك.
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واليـة فريـق  بتجديـدمؤتمر األطراف اقترح حل وسط يقوم بموجبه رسمية المشاورات غير المزيد من ال بعدو   -٤٢
سـتكمال با، الدورة السابعة لمؤتمر األطرافقبل أن يقوم الفريق،  منطلب يو  FCTC/COP5(9) للقرار الخبراء وفقاً 

تسـاعد األطـراف علـى تعزيـز آليـات المسـؤولية المدنيـة عبـر مجموعـة قـد الـنهج التـي  عـنعمله وتقديم تقرير نهـائي 
واليتــه األصــلية، التــي تشــمل العمــل فــي مجــال بحــتفظ بــذلك يســوف  فريــقمتنوعــة مــن الــنظم القانونيــة. ولــوحظ أن ال

  المسؤولية الجنائية والمدنية على حد سواء. 
  

. وتـم االتفـاق علـى أن ألفلجنة المن قبل  تهقرار لدمج آراء األطراف ومواصلة مناقشالتعديل مشروع  تمو   -٤٣
يقوم األطــراف فقــط بترشــيح وســمنظمــة. الفريــق الخبــراء ثالثــة خبــراء ومــراقبين اثنــين مــن كــل إقلــيم مــن أقــاليم يضــم 

اف أو غيـر األطـراف: أن حضـور المـراقبين أي مـن األطـر فيتم ترشـيحهما مـن قبـل لمراقبين أما بالنسبة ل، األعضاء
منظمـة. وينبغـي ال أقـاليمسـيتم ضـمان التمثيـل العـادل لجميـع و مؤتمر األطراف. لن يترتب عليه أية أثار مالية على 
، بمــا فــي ذلــك أي عمــل واليتــهجميــع مجــاالت  الــدورة الســابعة لمــؤتمر األطــرافأن يشــمل تقريــر فريــق الخبــراء إلــى 

  .الجنائيةالمسؤولية ب يرتبط
  

. واعتمـد مـؤتمر األطـراف مشـروع القـرار المزمـع تقديمـه إلـى مـؤتمر األطـراف العتمـاده لـفوأقرت اللجنة أ  -٤٤
علـى النحـو الـوارد  FCTC/COP6(7)تشرين األول/ أكتـوبر القـرار  ١٨في جلسته العامة الخامسة التي عقدت في 

  FCTC/COP/6/A/R/2) (الوثيقة لففي التقرير الثاني للجنة أ
  
  الدخان العديم التبغ منتجات   ١-٤-٤
  

  FCTC/COP/6/9الوثيقة 
  

) أن تدعو المنظمة FCTC/COP5(10)طلب مؤتمر األطراف في دورته الخامسة من األمانة (في القرار   - ٤٥
إلى دراسة عدة مسائل متعلقة بالتبغ العديم الدخان والـنظم اإللكترونيـة إليصـال النيكـوتين وتقـديم تقريـر عـن النتـائج 

وصـفًا لنتـائج العمـل  FCTC/COP/6/9خالل الدورة السادسة لمؤتمر األطـراف. وتضـمن التقريـر الـوارد فـي الوثيقـة 
  مؤتمر األطراف تقديم المزيد من التوجيه.خالل العامين الماضيين وطلب من 

  
وبحثـت اللجنـة ألــف مشـروع قــرار بشـأن منتجــات التبـغ العـديم الــدخان. وأكـدت األطــراف أن منتجـات التبــغ   -٤٦

العــديم الــدخان تطــرح مشــكلة حقيقيــة وســريعة التعــاظم فــي مجــال الصــحة العموميــة وخصوصــًا ألن تنــوع المنتجــات 
لصعب التوصية بتدابير مضادة قابلـة للتطبيـق علـى المسـتوى العـالمي. وأعـادت عـدة الكبير في السوق يجعل من ا

من اتفاقيـة المنظمـة اإلطاريـة تنطبـق علـى جميـع منتجـات التبـغ بمـا  ٤-٤أطراف تأكيد رأيها الذي مفاده أن المادة 
ر نفسـه مـن الصـرامة مقارنـة فيها منتجات التبغ العديم الدخان وقالـت إنـه ينبغـي تنظـيم هـذه المنتجـات األخيـرة بالقـد

بمنتجات التبغ التقليديـة. ودعـا بعـض األطـراف إلـى فـرض حظـر شـامل علـى منتجـات التبـغ العـديم الـدخان الراهنـة 
  والجديدة.

  
وُأعرب عن القلق إزاء تزايد مشاركة دوائر صناعة التبغ في تسويق منتجات التبغ العـديم الـدخان، بمـا فـي   -٤٧

أن تلك المنتجات هي أقل ضررًا بالصحة. وطلبت األطراف المساعدة التقنية فـي سـعيها  ذلك ادعاؤها غير المثبت
ســـيما فـــرض تـــدابير ســـعرية وضـــريبية ومـــن أجـــل إنشـــاء آليـــة رســـمية  إلـــى مكافحـــة تعـــاطي مثـــل تلـــك المنتجـــات وال

ي وآثارها الصحية مركز معارف) للنهوض بجمع البيانات وتبادلها فيما يتصل بتركيب هذه المنتجات الكيميائ (مثل
  وأنماط تعاطيها واستقطابها للشباب
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مشـروع اسـتراتيجية عالميـة لمكافحـة إشـراك  عدّ والـذي سـيُ إلنشـاء فريـق خبـراء  أيدت بعض األطراف اقتراحاً   -٤٨
  عديم الدخان، وليتم مناقشته في الدورة السابعة لمؤتمر األطراف.دوائر صناعة التبغ في تسويق منتجات 

  
. وتـم نسـخة معدلـة مـن مشـروع القـرار، تتضـمن اقتراحـات األطـرافبإعـداد وقام فريق صياغة غير رسـمي   -٤٩
يمكـن إعـداد  تحديـد المجـاالت التـيفـي لتعكس رغبة بعض األطـراف ألف لجنة المن قبل هذه النسخة تعديل  كذلك

لتـدابير الضـريبية)، والحاجـة إلـى أن (مثـل التعبئـة والتغليـف، واإلعالنـات، وا بشأنهاائح خاصة بالمنتج ولو سياسات 
 اقتــراح بــأن فــي النهايــة الوصــول إلــى حــل للمناقشــة حــولتــم و . اتفاقيــة المنظمــة اإلطاريــةتأخــذ فــي االعتبــار أحكــام 

القــانون المحلــي الخــاص بــه عــن  لطــرف فضــالً لاالعتبــار االلتزامــات الدوليــة  المعنيــة بعــين اللــوائحو  تأخــذ السياســات
تـم إضـافة فقـرة فرعيـة منفصـلة عـن السياسـات و حكام القانونية المعمول بها". األاإلشارة إلى " جوذلك من خالل إدرا
  .)التثقيف وإّذكاء الوعي( العموميةدابير الصحة والخاصة بت واللوائح المحتملة

  
مشـروع القـرار المزمـع تقديمـه إلـى مـؤتمر األطـراف العتمـاده. واعتمـد مـؤتمر األطـراف  لـفوأقرت اللجنة أ  -٥٠

علـى النحـو الـوارد  FCTC/COP6(8) تشـرين األول/ أكتـوبر القـرار ١٨في جلسته العامة الخامسة التي عقدت فـي 
  .)FCTC/COP/6/A/R/2(الوثيقة  لففي التقرير الثاني للجنة أ

  
  اإللكترونية السجائر فيها بما إلكترونيًا، النيكوتين إيصال نظم   ٢-٤-٤
  

  FCTC/COP/6/10 Rev.1 الوثيقة    
  

طلـــب مـــؤتمر األطـــراف فـــي دورتـــه الخامســـة مـــن أمانـــة االتفاقيـــة أن تـــدعو المنظمـــة إلـــى دراســـة البينـــات   -٥١
اإللكترونيــة) علــى الصــحة وٕالــى تحديــد المســتجدة بشــأن آثــار اســتخدام الــنظم اإللكترونيــة إليصــال النيكــوتين (الــنظم 

ــــــنظم ومنعهــــــا كــــــي ينظــــــر فيهــــــا مــــــؤتمر األطــــــراف فــــــي دورتــــــه السادســــــة. وشــــــملت  الخيــــــارات لمكافحــــــة هــــــذه ال
المـداوالت التـي أجراهـا فريـق الدراسـة التـابع للمنظمـة والمعنـي بتنظـيم منتجـات  FCTC/COP/6/10 Rev.1 الوثيقـة

ا هــذا الفريــق بشــأن الــنظم اإللكترونيــة والتحلــيالت المنبثقــة عــن المســح التبــغ والتوصــيات العلميــة التــي خلــص إليهــ
  األخير الذي أجرته المنظمة بشأن منتجات التبغ وطلبت من مؤتمر األطراف تقديم المزيد من التوجيهات.

  
بمــا فيهــا الســجائر ونظــرت اللجنــة ألــف فــي مشــروع قــرار بشــأن منــع الــنظم اإللكترونيــة إليصــال النيكــوتين   -٥٢

ومكافحتهـــا تضـــّمن فـــي جملـــة أمـــور دعـــوة األطـــراف إلـــى النظـــر فـــي اتخـــاذ التـــدابير لتقليـــل المخـــاطر  اإللكترونيـــة
المحتملة المحدقة بصحة األشخاص الذين يستخدمون وال يسـتخدمون الـنظم اإللكترونيـة إلـى أدنـى حـد والطلـب مـن 

ن أحدث المعلومات عن البينات المتصلة بآثار الـنظم أمانة االتفاقية والمنظمة معًا إنشاء فريق خبراء يرفع تقريرًا ع
  اإللكترونية على الصحة إلى مؤتمر األطراف في دورته السابعة.

  
ورحبــت األطــراف بمشــروع القــرار غيــر أن بعضــها رأى ضــرورة أن يتســم مشــروع القــرار بصــيغة أقــوى وأن   -٥٣

النيكـوتين. وعـرض بعـض األطـراف الـنهج المتبعـة يوسع نطاقه ليشمل النظم اإللكترونيـة المماثلـة األخـرى إليصـال 
فيها بخصوص النظم اإللكترونية وأبدى عدد منها تأييده لفرض حظر شامل على بيع النظم اإللكترونية وصناعتها 

سـيما فيمـا يتصـل العلميـة والواستيرادها وتصديرها. وُسلطت األضواء على الحاجة إلى المزيد من البينات والبحـوث 
محدقة بصحة المستخدمين وغير المستخدمين وفعالية النظم اإللكترونيـة كـأداة تعـين علـى اإلقـالع عـن بالمخاطر ال

التدخين وأثر مثل هـذه الـنظم علـى جهـود مكافحـة التبـغ وأثرهـا كبوابـة إلدمـان النيكـوتين. وقـال بعـض األطـراف إنـه 
فـي دورتـه السـابعة وأكـد بعضـها اآلخـر  ينبغي للمنظمة تقديم تقريـر محـّدث عـن تلـك المسـائل إلـى مـؤتمر األطـراف

  أنه ينبغي أن يتكّون فريق الخبراء من خبراء علميين مستقلين ومن راسمي السياسات.
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ودعا بعض األطراف إلى تنظيم النظم اإللكترونية كمنتجات تبغ بينما أشار طرف آخـر إلـى عـدم إمكانيـة   -٥٤
  تأييده لمسألة تصنيف تلك النظم كمنتجات تبغ.

  
يســتهدف أيضــًا  FCTC/COP/6/10 Rev.1وذكــر ممثــل ألمانــة المنظمــة أن التقريــر الــوارد فــي الوثيقــة   -٥٥

  تغطية النظم اإللكترونية إليصال مواد غير النيكوتين.
  

ـــدمت   -٥٦ وقـــال ممثـــل لمكتـــب المستشـــار القـــانوني فـــي المنظمـــة إن الوثـــائق الرســـمية التـــي أتاحتهـــا األمانـــة ُق
  مشورة وٕانها لن تخضع للتصحيح من جانب اللجنة نظرًا إلى ضيق الوقت.للحصول على التوجيه وال

  
ودعــا ممثــل لمنظمــة غيــر حكوميــة إلــى اتخــاذ إجــراءات فوريــة ومنســقة لتنظــيم الــنظم اإللكترونيــة ومواصــلة   -٥٧

  البحوث بشأن آثار استخدام النظم اإللكترونية على الصحة.
  

لقــرار لكــي يجســد الشــواغل التــي عبــرت عنهــا األطــراف. ونقحــت مجموعــة صــياغة غيــر رســمية مشــروع ا  -٥٨
العديـد مـن رأى األطـراف علـى معظـم الـنص المـنقح. ومـع ذلـك، وقـد اتفـق . ألـفلجنـة المن قبـل  تمت مناقشته كما

النيكوتين ومنتجات غيـر النيكـوتين مـن أجـل توضـيح أن منتجات األطراف أن عنوان القرار يجب أن يذكر كل من 
ضـرورة الحاجة إلـى  وٕابراز هذين النوعين من المنتجات،يمكن أن تستخدم مع إليصال النيكوتين ية اإللكترون النظم
عـن أن بعـض المنتجـات المتبخـرة  تهذكر فـي نـص القـرار وفـي حاشـييـأنـه يكفـي أن  ورأت أطراف أخرى. هماتنظيم
علــى  اً العديــد مــن األطــراف أيضــحتــوي علــى النيكــوتين. وشــدد تالنيكــوتين قــد ال  إليصــال اإللكترونيــة الــنظم طريــق

المفتــوح االتســاق بــين المصــطلحات المســتخدمة فــي مشــروع القــرار وفــي تقريــر فريــق الصــياغة مراعــاة الحاجــة إلــى 
  ).FCTC/COP/6/7الوثيقة ( العضوية العامل بين الدورتين

  
نظــم ايصــال ليصــبح " مزيــد مــن المشــاورات بــين األطــراف المعنيــة، تــم االتفــاق علــى تغييــر العنــوانالبعــد و   -٥٩

مــواد  نظــم ايصــال" (ENNDS" وٕادراج اختصــار "اً لكترونيــإونظــم ايصــال مــواد غيــر النيكــوتين  اً لكترونيــإالنيكــوتين 
  في النص.  اً لكترونيإنظم ايصال النيكوتين " ENDS) بعد اختصار "اً لكترونيإ غير النيكوتين

  
إلـى منظمـة الفي مشروع القـرار إلـى أمانـة االتفاقيـة لـدعوة  المقدمطلب الالعديد من األطراف  قوقد أثار قل  -٦٠
إلقــالع عــن التــدخين، فــي ا اً نظــم ايصــال النيكــوتين إلكترونيــفعاليــة  بشــأنجملــة أمــور،  ضــمنعــداد تقريــر خبــراء، إ

هــذا الغــرض. فــي  اً يصــال النيكــوتين إلكترونيــإنظــم  فعاليــةعلــى  بينــات شــير إلــى أن هنــاك حاليــاً يقــد  األمــر الــذي
فسـر علـى أنهـا تعنـي أن األشـكال األخـرى مـن اإلقـالع عـن التـدخين قـد تُ  فإن اإلشـارة فقـط إلـىباإلضافة إلى ذلك، 

بعد التشاور بين األطراف المعنية، تم االتفاق على استبدال عبارة "دورها المحتمـل فـي و استهالك النيكوتين مقبولة. 
  .التبغ" تعاطياإلقالع عن 

  
 ادعــاءات صــحية أنهــا تعنــي قبـولعلـى  قـد تفســربعــض األطـراف إزالــة الصــيغة التـي، فــي رأيهــم، وحبـذت   -٦١

كاذبة أو مضللة كانت وسائل  ِقَبللم تصدر من  انهأطالما  اً لكترونيإفعالية نظم ايصال النيكوتين غير مثبتة حول 
. وتــم االصــحية أو أخطــاره أو انبعاثاتهــ اعــن خصائصــها أو آثارهــ خاطئــاً  نطباعــاً ا تعطــىأو خادعــة أو يحتمــل أن 
منـــع نشـــر ســـتخدام صـــيغة مماثلـــة لتلـــك التـــي تظهـــر فـــي تقريـــر فريـــق الصـــياغة: "علـــى ااالتفـــاق فـــي وقـــت الحـــق 

  ."االدعاءات الصحية غير المثبتة عن نظم إيصال النيكوتين إلكترونياً 
  

علـــى  لكترونيــاإأنــه ينبغــي أال ينظــر إلــى نظــم ايصــال مــواد غيــر النيكــوتين اقتــرح وفــد االتحــاد الروســي و   -٦٢
. واتفـق إلى كونها منتجـات اسـتهالكيةتنظيمها الخاص ب قرارالفي  اإلشارةستهالكية، ولذا يجب إزالة امنتجات  أنها
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فــي تقريــر مــؤتمر نظرهــا  وجهــة اإلشــارة إلــىاإلبقــاء علــى اإلشــارة إلــى المنتجــات االســتهالكية، شــريطة  علــىالوفــد 
  األطراف.

  
مشـروع القـرار المزمـع تقديمـه إلـى مـؤتمر األطـراف العتمـاده. واعتمـد مـؤتمر األطـراف  لـفوأقرت اللجنة أ  -٦٣

علـى النحـو الـوارد  FCTC/COP6(9) تشـرين األول/ أكتـوبر القـرار ١٨في جلسته العامة الخامسة التي عقدت فـي 
  .FCTC/COP/6/A/R/2) (الوثيقة لففي التقرير الثاني للجنة أ

  
   بالنرجيلة التبغ تدخين   ٣-٤-٤
  

  FCTC/COP/6/11 Corr.1و FCTC/COP/6/11 الوثيقتان    
  

مـن النظـام الـداخلي لمـؤتمر األطـراف. ويشـكل  ٧اقترح طرفان هذا البند من جدول األعمال عمًال بالمـادة   -٦٤
تــدخين التبــغ باســتخدام النرجيلــة نصــيبًا مهمــًا ومتناميــًا مــن تعــاطي التبــغ علــى المســتوى العــالمي. وقــد دعــي مــؤتمر 

والوثيقــــــــــــــة  FCTC/COP/6/11األطــــــــــــــراف إلــــــــــــــى اإلحاطــــــــــــــة علمــــــــــــــًا بالمعلومــــــــــــــات الــــــــــــــواردة فــــــــــــــي الوثيقــــــــــــــة 
FCTC/COP/6/11 Corr.1  التي تعرض الوقائع الرئيسية المتعلقة بمنتجات تبغ النرجيلة وتستعرض معدل انتشار

هذه المنتجات وجوانبهـا االقتصـادية والبيئيـة إلـى جانـب تجـارب األطـراف ويتنـاول التقريـر أيضـًا الحاجـة إلـى تحديـد 
باالســتراتيجيات والسياســات ودعمهــا مــن أجــل الوقايــة مــن اســتخدام النرجيلــة ومكافحــة أفضــل الممارســات والنهــوض 

  ذلك وتعزيز التعاون بين األطراف حيثما يثير استخدام النرجيلة قلقًا شديدًا في مجال الصحة العمومية.
  

طي التبـغ باسـتخدام بتسليط األضواء على تنامي معدل انتشار تعـاوقام ممثل ألمانة االتفاقية التقرير  وقدم  -٦٥
ســيما إضــافة المنكهــات مســاهمة فــي ارتفــاع هــذا المعــدل والالنرجيلــة فــي العــالم وخصوصــًا لــدى الشــباب والعوامــل ال

التــي تزيــد جاذبيــة منتجــات تبــغ النرجيلــة والمخــاطر الصــحية المرتبطــة باســتخدامها والحاجــة إلــى تعزيــز المعــارف 
  والبحوث المتصلة بجميع جوانب المشكلة.

  
ونظرت اللجنة ألف في مشـروع قـرار اقترحـه أحـد األطـراف بهـدف تعزيـز مراقبـة اسـتخدام النرجيلـة وتـدعيم   -٦٦

تنفيذ اتفاقية المنظمـة اإلطاريـة فيمـا يتصـل بمنتجـات تبـغ النرجيلـة. واقتـرح مشـروع القـرار أيضـًا توسـيع نطـاق واليـة 
يب اختبـــار محتويـــات التبـــغ المســـتخدم فـــي النرجيلـــة للموافقـــة علـــى أســـال ١٠و ٩الفريـــق العامـــل المعنـــي بالمـــادتين 

  .وانبعاثاته
  

ســـيما البحـــوث النوعيـــة بهـــدف فهـــم ســـبب اســـتخدام النـــاس األطـــراف ضـــرورة تكثيـــف البحـــوث وال وأكـــدت  -٦٧
لمنتجــات النرجيلــة وتصــميم تــدخالت فعالــة للثنــي عــن اســتخدامها. وأحاطــت األطــراف أيضــًا علمــًا بضــرورة توعيــة 

مخاطر واآلثار الضارة التـي ينطـوي عليهـا اسـتخدام مثـل تلـك المنتجـات وٕازالـة األفكـار الخاطئـة الناس بخصوص ال
بشأن سالمتها. وسلطت األضـواء علـى الحاجـة إلـى تـدعيم اللـوائح والمعـايير المتصـلة بتلـك المنتجـات. وأيـد بعـض 

عهــا وبيعهــا غيــر أن بعضــها الوفــود إدراج حكــم يــدعو إلــى فــرض حظــر علــى اســتيراد منتجــات تبــغ النرجيلــة وتوزي
اآلخر رأى أن مثل ذلـك الحكـم يجعـل القـرار غيـر مقبـول بالنسـبة إلـى عـدة أطـراف وتقـرر بعـد المناقشـة عـدم إدراج 

  ذلك الحكم. واقترحت عدة تعديالت بغية توضيح بعض جوانب مشروع القرار أو تدعيمها.
  

عـــديل علـــى التقريـــر فيمـــا يتعلـــق بخطـــر انتقـــال وأعـــرب وفـــد االتحـــاد الروســـي عـــن اعتزامـــه تقـــديم اقتـــراح ت  -٦٨
  األمراض المعدية نتيجة الستخدام النرجيلة.

  



FCTC/COP/6/31    

13 

جنـة للامـن قبـل  تهمواصـلة مناقشـتـم ثـم  ،مجموعة الصياغة غير الرسـميةمن قبل قرار التم تعديل مشروع   -٦٩
فـي  الفـرق العاملـة. وتم االتفاق على أن اسـتخدام منتجـات تبـغ النرجيلـة ينبغـي أن تؤخـذ فـي االعتبـار مـن قبـل ألف

محتويـــات منتجـــات التبـــغ.  المعنيتـــان بتنظـــيم ١٠و ٩المـــادتين بمـــؤتمر األطـــراف، وخاصـــة الفريـــق العامـــل المعنـــي 
لـيس هنـاك حاجـة إلنشـاء مركـز و القائمـة؛  رفامراكـز المعـ فـيوينبغي إدراج المعلومات عن منتجـات تبـغ النرجيلـة 

المخـاطر المحتملـة المرتبطـة بجميـع المنتجـات المسـتخدمة فـي األطـراف . وأبـرز أحـد لهـذا الغـرض جديد مخصـص
  ال. شملت تبغ أم، سواء نرجيلةال
  

مشـروع القـرار المزمـع تقديمـه إلـى مـؤتمر األطـراف العتمـاده. واعتمـد مـؤتمر األطـراف  لـفوأقرت اللجنة أ  -٧٠
على النحو الوارد  FCTC/COP6(10) تشرين األول/ أكتوبر القرار ١٨في جلسته العامة الخامسة التي عقدت في 

  .FCTC/COP/6/A/R/2) (الوثيقة ألففي التقرير الثاني للجنة 
  
 المنظمـة اتفاقيـة مـن ١٨و ١٧ بالمـادتين يتعلـق فيمـا( اقتصـادياً  المسـتدامة التبـغ زراعـة بدائل  ٥-٤

  العامل الفريق تقرير): اإلطارية
  

  FCTC/COP/6/12الوثيقة 
  

) مـن الفريـق العامـل المنشـأ فـي FCTC/COP5(8)طلب مؤتمر األطراف فـي دورتـه الخامسـة (فـي القـرار   -٧١
مواصـــلة العمـــل فـــي ظـــل واليـــة جديـــدة وٕانجـــاز ذلـــك العمـــل قبـــل انعقـــاد دورة المـــؤتمر  FCTC/COP3(16)القـــرار 

السادســــــــــة. وورد تقريــــــــــر الفريــــــــــق العامــــــــــل الــــــــــذي يتضــــــــــمن مســــــــــودة الخيــــــــــارات السياســــــــــية والتوصــــــــــيات فــــــــــي 
  .FCTC/COP/6/12 الوثيقة

  
لــذي نظـــر فـــي وأشــادت األطـــراف بجهــود الفريـــق العامـــل وأكــد بعضـــها أنــه يجـــب علـــى مــؤتمر األطـــراف ا  -٧٢

 المســتدامة التبــغمكافحــة  بــدائلأن يعتمــد مســودة الخيــارات السياســية والتوصــيات بشــأن  ٢٠٠٧المســألة منــذ عــام 
خالل دورته الحالية. وعلـى الـرغم مـن ذلـك، أشـير إلـى ضـرورة مواصـلة تنقـيح مسـودة الخيـارات السياسـية  اقتصادياً 

. وعلى سبيل المثال، إذا كان من المهم أن يشارك زارعو FCTC/COP/6/12والتوصيات الواردة في ملحق الوثيقة 
قـد يجعـل عمليـة  ٢التبغ في وضع السياسـات للتوصـل إلـى حـل مسـتدام، رأى بعـض األطـراف أن المبـدأ التـوجيهي 

  وضع السياسات عرضة لتدخل دوائر صناعة التبغ.
  

وأحيط علمًا بأن زراعة التبغ تمثل مصدرًا رئيسـيًا لإليـرادات فـي عـدد مـن البلـدان وأن التغييـر المفـاجئ قـد   -٧٣
يؤدي إلى اختالل التوازن االقتصـادي الـوطني. وفـي ذلـك المضـمار، سـلطت األضـواء علـى أهميـة التعـاون الـدولي 

  .اقتصادياً  المستدامة التبغ زراعةجاح بدائل وتقاسم المعلومات وطلب من أمانة االتفاقية أن تضرب أمثلة على ن
  

مشروع خيارات السياسـات والتوصـيات فـي ضـوء لدراسة ، على سبيل األولوية، تم إنشاء فريق غير رسمي  -٧٤
التـي وافقـت و األطراف. وأعد الفريق نسخة معدلة من مشروع خيارات السياسـات والتوصـيات،  بدتهاالمخاوف التي أ

تقريـر عـن تنفيـذ القـرار باألطـراف  طالبفي مشروع القرار المصاحب، و أي تغييرات أخرى.  دونألف عليها جنة للا
قبـل اعتمــاد ســواء تضـمن دراســات حالـة وخبــرات األطـراف علــى أن ي، الــدورة السـابعة لمــؤتمر األطـرافإلـى ه لتقديمـ
  . منذ ذلك الحين أوالقرار 
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مشـروع القـرار المزمـع تقديمـه إلـى مـؤتمر األطـراف العتمـاده. واعتمـد مـؤتمر األطـراف  لـفوأقرت اللجنة أ  -٧٥
رد على النحو الوا FCTC/COP6(11) تشرين األول/ أكتوبر القرار ١٨في جلسته العامة الخامسة التي عقدت في 

  .FCTC/COP/6/A/R/2) (الوثيقة في التقرير الثاني للجنة ألف
  
مـــن اتفاقيـــة المنظمـــة  ١٠و ٩مواصـــلة إعـــداد المبـــادئ التوجيهيـــة الجزئيـــة لتنفيـــذ المـــادتين   ٦-٤

"تنظــيم محتويــات منتجــات التبــغ وتنظــيم الكشــف عــن منتجــات التبــغ": تقريــر الفريــق  :اإلطاريــة
  العامل

  
 FCTC/COP/6/14 Add.1 وFCTC/COP/6/14 و FCTC/COP/6/13 الوثائق

 
مـن اتفاقيـة  ١٠و ٩المبادئ التوجيهية الجزئيـة لتنفيـذ المـادتين في دورته الخامسة، اعتمد مؤتمر األطراف   -٧٦

بموجـب القـرار  والـذي تـم إنشـاؤه أصـالً  الفريـق العامـل FCTC/COP5(6) بموجـب القـراركلـف و ، المنظمـة اإلطاريـة
FCTC/COP1(15) أحــدقــدم و عملــه فــي هــذا المجــال.  صــلةلموافــي مــؤتمرات األطــراف الالحقــة،  ثــم مــنح الواليــة 

مــن  ١٠و ٩بإعــداد المبــادئ التوجيهيــة الجزئيــة لتنفيــذ المــادتين الميســرين الرئيســيين تقريــر الفريــق العامــل المعنــي 
من ذلـك الـوقت. وكان الفريق العامل لم يتمكن حتى FCTC/COP/6/13في الوثيقة  اتفاقية المنظمة اإلطارية الواردة

  ن  –النيكــــــوتين والنيتروزامينــــــات فــــــي اآلراء بشــــــأن مشــــــروع نــــــص بشــــــأن اختبــــــار وقيــــــاس  التوصــــــل إلــــــى توافــــــق
)N-nitrosamines )TSNAsمـن  اتمزيد من التوجيهإلى الأو على تعريف "المكونات" وسعى  )) الخاصة بالتبغ

  األطراف. مؤتمر
  

 وفقـــــــاً  منظمـــــــةاللمنظمـــــــة لمحـــــــة مـــــــوجزة عـــــــن العمـــــــل الـــــــذي تضـــــــطلع بـــــــه اممثـــــــل مـــــــن أمانـــــــة  قـــــــدم  -٧٧
ــــــرا ــــــق بالمــــــادتين  FCTC/COP5(6)رللق ــــــة  ١٠و ٩فيمــــــا يتعل ــــــة لمنظمــــــة الصــــــحة العالمي ــــــة اإلطاري مــــــن االتفاقي

وقـــد ورد تقريـــر عـــن التقـــدم المحـــرز فـــي التحقـــق مـــن الطـــرق الكيميائيـــة التحليليـــة  ).FCTC/COP/6/14 (الوثيقـــة
  . FCTC/COP/6/14 Add.1الختبار وقياس محتويات وانبعاثات السجائر في الوثيقة 

  
 ١٠و ٩المبــادئ التوجيهيــة الجزئيــة لتنفيــذ المــادتين مزيــد مــن المشــروع قــرار بشــأن  نظــرت اللجنــة ألــف فــي  -٧٨

تقيـيم،  إلـىمنظمـة الأمانـة االتفاقيـة دعـوة  مـن والتـي، فـي جملـة أمـور التنميـة، طلبـت ،من اتفاقية المنظمة اإلطارية
في غضون سنتين، انطباق إجراءات التشغيل القياسية لمنتجات التبغ األخرى غير السجائر، وكلفت الفريق العامـل 

  مواصلة وضع مبادئ توجيهية. ب
  

 البينــاتلمكونــات"، ودعــا إلــى مزيــد مــن لأكــد أحــد األطــراف علــى أهميــة التوصــل إلــى تعريــف متفــق عليــه "  -٧٩
. كــان هنــاك أيضــا حاجــة لمزيــد مــن البحــث العلمــي االعتمــاد عليــهمســتويات النيكــوتين و العلميــة حــول العالقــة بــين 

. لخفـض التـدخين مـواد السـمية التسـعة الموصـى بهـاوال لقابلية المحـدودة لتسـبيب الحرائـقالسجائر ذات احول تأثير 
تصـنيفات الدوليـة للتوحيـد الإزاء أوجـه القصـور فـي أسـاليب  معـن قلقهـ يناآلخـر  األطـراف أعرب وفد جامايكـا واحـدو 

تقديم تقرير مرحلي عن الكشف واختبار ب هختبار انبعاثات السجائر واعتبر أن الفريق العامل ينبغي تكليفال القياسي
  .الجزئية من صياغة المبادئ التوجيهية بدالً  مؤتمر األطراف في دورته السابعةنبعاثات لاالوقياس محتويات و 

  
بعض األطراف، أكد رئيس أمانة االتفاقية أن اللجنة بـاء سـتتناول المسـائل المتعلقـة وردًا على تعليق قدمه   -٨٠

بخطــة العمــل والميزانيــة ونســبة تكــاليف األنشــطة التــي ُتَغطــى بواســطة المســاهمات المقــدرة الطوعيــة أو األمــوال مــن 
لــذي يطلــب مــن أمانــة خــارج الميزانيــة. وســيبحث مــؤتمر األطــراف فــي دورتــه الســابعة مــدى مالءمــة إدراج الــنص ا

  االتفاقية تقديم المساعدة واتخاذ الترتيبات الالزمة بما فيها ترتيبات الميزانية في القرارات.
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. وقــــال أحــــد ١٠و ٩وأشــــادت األطــــراف بأنشــــطة الفريــــق العامــــل وعمــــل المنظمــــة فيمــــا يتعلــــق بالمــــادتين   -٨١
إال أنـه  والسـيجاريليو السـيجار مثـلالتبـغ األخـرى  األطراف إنه ينبغي للفريق العامل أن يأخـذ فـي االعتبـار منتجـات

أشير إلى عـدم تـوفر أسـاليب موحـدة الختبـار وتقـدير محتويـات تلـك المنتجـات وانبعاثاتهـا حتـى اآلن. وأدخلـت عـدة 
ســيما  تعــديالت لتوضــيح بعــض جوانــب مشــروع القــرار وتــدعيمها وتجســيد الشــواغل التــي عبــرت عنهــا األطــراف، وال

 التبـغ نيتروزامينـاتشغيلية المعيارية الخاصة بالنيكوتين و ضرورة أن تقيم المنظمة مدى قابلية انطباق اإلجراءات الت
في محتويات السجائر وانبعاثاتها على منتجات تبغ النرجيلة أو تكييفها مع هذه المنتجات وضرورة توفير معلومات 

  إضافية عن ُسمية محتويات منتجات تبغ النرجيلة والتبغ العديم الدخان وانبعاثاتها.
  

مشـروع القـرار المزمـع تقديمـه إلـى مـؤتمر األطـراف العتمـاده. واعتمـد مـؤتمر األطـراف  فلـوأقرت اللجنة أ  -٨٢
رد على النحو الوا FCTC/COP6(12) تشرين األول/ أكتوبر القرار ١٨في جلسته العامة الخامسة التي عقدت في 

  .FCTC/COP/6/A/R/2) (الوثيقة في التقرير الثاني للجنة ألف
  
  اإلطارية المنظمة اتفاقية أثر تقييم  ٧-٤
  

  FCTC/COP/6/15الوثيقة 

  
ـــــذي ُأعـــــد عمـــــًال بـــــالقرار   -٨٣ قـــــدمت أمانـــــة االتفاقيـــــة تقريرهـــــا عـــــن تقيـــــيم أثـــــر اتفاقيـــــة المنظمـــــة اإلطاريـــــة ال

FCTC/COP5(12) وعــرض التقريــر الخيــارات وآثــار التكــاليف المرتبطــة بهــا إلجــراء تقيــيم ألثــر اتفاقيــة المنظمــة .
راف تقــديم المزيــد مــن التوجيــه الســنوات العشــر األولــى علــى تطبيقهــا. وطلــب مــن مــؤتمر األطــاإلطاريــة بعــد مضــي 

  سيما فيما يخص الخيارات والجدول الزمني.وال
  

ونظــرت اللجنــة ألــف فــي مشــروع قــرار اقترحــه أحــد األطــراف ودعــا إلــى إجــراء تقيــيم لألثــر مــن ِقَبــل فريــق   -٨٤
لى مؤتمر األطراف في دورتـه السـابعة. والغـرض المقتـرح مـن التقيـيم هـو خبراء مستقل صغير بتقديم تقرير الفريق إ

دراســة أثــر اتفاقيــة المنظمــة اإلطاريــة علــى تنفيــذ تــدابير مكافحــة التبــغ وفعاليــة ذلــك التنفيــذ بغيــة تقيــيم أثــر االتفاقيــة 
التفاقيــة. ويكلــف كــأداة للحــد مــن اســتهالك التبــغ ومعــدل انتشــاره بعــد مضــي الســنوات العشــر األولــى علــى تطبيــق ا

  الفريق بدراسة أثر االتفاقية في أطراف مختارة على مختلف مستويات التنمية االقتصادية.
  

ينبغـي زال  وأيدت األطـراف بصـفة عامـة فكـرة تقيـيم األثـر علـى الـرغم مـن أن بعـض األطـراف رأى أنـه مـا  -٨٥
طــوي التقيــيم فــي حــال إجرائــه علــى محــور إثبــات القيمــة المضــافة لمثــل ذلــك التقيــيم بوضــوح ونبــه إلــى وجــوب أن ين

تركيز واضح وأال يتداخل مع أدوات التقييم الراهنة. ورأت األطراف المؤيدة للفكرة أن تقييم األثر من شـأنه أن يـوفر 
بينات مهمة لتعزيز السياسات وتخطيط األنشطة القادمة لمكافحـة التبـغ والحصـول علـى دعـم تنفيـذ االتفاقيـة. ورئـي 

م أال ينظــر التقيــيم فــي أثــر االتفاقيــة علــى تنفيــذ تــدابير مكافحــة التبــغ فحســب بــل فــي آثارهــا الصــحية أنــه مــن المهــ
واالجتماعيـــة واالقتصـــادية والبيئيـــة وآثارهـــا علـــى الفئـــات المحرومـــة مـــن النـــاحيتين االجتماعيـــة واالقتصـــادية وعلـــى 

ة بنوع الجنس. واقترح أيضًا أن يكلـف فريـق األطفال أيضًا فضًال عن ضرورة أخذه في الحسبان االعتبارات المتعلق
  الخبراء باقتراح المؤشرات والمنهجيات لتقييم معدل االنتشار واالستهالك.

  
وطلب التوضيح بخصوص نطاق التقييم واألطـراف التـي سـُيدرس فيهـا أثـر االتفاقيـة. واقتـرح اختيـار ثالثـة   -٨٦

أطراف من كل فئة من فئات الدخل األربع التي يسـتخدمها البنـك الـدولي أي فئـة الـدخل المـنخفض والشـريحة الـدنيا 
فقـط  ١لمرتفـع. وسـيركز التقيـيم علـى المجـال من الدخل المتوسط والشريحة العليا من الدخل المتوسط وفئة الـدخل ا

 ٢). ولــن يــدرج المجــال FCTC/COP/6/15مــن تقريــر أمانــة االتفاقيــة (الوثيقــة  ٢٤علــى النحــو المحــدد فــي الفقــرة 
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، لــم تكــن ٤و ٣رئــي أن هنــاك بينــات مستفيضــة تشــهد علــى آثــار تعــاطي التبــغ علــى الصــحة. وفــي المجــالين  إذ
ـــة. وسيشـــمل الت ـــة يليهـــا جمـــع بيانـــات أكثـــر تفصـــيًال وتحليـــل البيانـــات كافي ـــة مـــن البحـــوث المكتبي ـــة أولي ـــيم مرحل قي

السياســات وٕاجــراء مقــابالت مــع أصــحاب المصــلحة الرئيســيين فــي األطــراف المختــارة. وبلغــت التكــاليف اإلجماليــة 
  دوالر أمريكي. ٢٥٠ ٠٠٠حسب التقديرات 

  
من جانب فريق صياغة غير رسمي وواصـلت اللجنـة ألـف مناقشـتها.  مشروع القراروأعدت صيغة معدلة ل  -٨٧

وأكد بعض األطراف أن استقالل الفريق عن مـؤتمر األطـراف وأمانـة االتفاقيـة أمـر أهـم مـن التقيـد الصـارم بالتمثيـل 
 المنصــف لجميــع أقــاليم المنظمــة بينمــا رأى بعضــها اآلخــر أنــه ينبغــي ترشــيح األعضــاء مــن قبــل حكومــاتهم امتثــاالً 

لمبدأ التمثيـل المنصـف. وشـددت عـدة أطـراف علـى أهميـة مشـاركة ممثلـي المنظمـات غيـر الحكوميـة واألكاديميـات 
  وغيرهم من أفراد المجتمع المدني.

  
واتفق على أن يتكّون فريق الخبراء المستقل من سبعة خبراء ينبغي لهيئة مكتب مؤتمر األطراف اختيـارهم   -٨٨

هم األطــراف والمنظمــات غيــر الحكوميــة المعتمــدة لــدى مــؤتمر األطــراف. وســيختار مــن بــين األعضــاء الــذين ترشــح
فريق الخبراء المستقل بالتشاور مع هيئة المكتب األطـراف الثالثـة التـي ستخضـع للعمليـات األولـى لتقيـيم األثـر مـن 

  ضمن مجموعة األطراف التي أبدت رغبتها في ذلك.
  

زمـع تقديمـه إلـى مـؤتمر األطـراف العتمـاده. واعتمـد مـؤتمر األطـراف مشـروع القـرار الم لـفوأقرت اللجنة أ  -٨٩
رد على النحو الوا FCTC/COP6(13) تشرين األول/ أكتوبر القرار ١٨في جلسته العامة الخامسة التي عقدت في 

  .FCTC/COP/6/A/R/2) (الوثيقةفي التقرير الثاني للجنة ألف 
  
 دوائـر بتـدخل يتصـل فيمـا المسـتجدة القضـايا: اإلطاريـة المنظمـة اتفاقيـة من ٣-٥ المادة تنفيذ  ٨-٤

    التبغ صناعة
  

  FCTC/COP/6/16الوثيقة 
  

اقترح أحد األطراف في اتفاقية المنظمة اإلطارية إدراج هذا البند في جدول أعمال الدورة السادسـة لمـؤتمر   -٩٠
 بتـدخل يتصـل فيمـامن النظام الداخلي لمـؤتمر األطـراف بهـدف تنـاول القضـايا المسـتجدة  ٧األطراف عمًال بالمادة 

لــدعم  FCTC/COP/6/16علــى الصــعيدين الــوطني والــدولي. وأعــدت أمانــة االتفاقيــة الوثيقــة  التبــغ صــناعة دوائــر
مــن االتفاقيــة وأمثلــة علــى تــدخل دوائــر  ٣-٥النظــر فــي البنــد بتقــديم عــرض ســريع للتقــدم المحــرز فــي تنفيــذ المــادة 

عدة األطــراف علــى تنفيــذ صــناعة التبــغ المحســوس واســتعراض لألعمــال األخيــرة لألمانــة وشــركائها الراميــة إلــى مســا
 ٣-٥هـــذه المـــادة. وتحـــدد الوثيقـــة أيضـــًا المجـــاالت المحتملـــة التـــي تســـمح بتـــدعيم تنفيـــذ التـــدابير بموجـــب المـــادة 

  االتفاقية. من
 
 يحـــث قـــرار، مشـــروع اقتـــرح أحـــد األطـــراف الـــدورة السادســـة لمـــؤتمر األطـــراف فـــي هـــذا البنـــد، نظـــر أثنـــاءو   -٩١

دوائـــر  جهـــود لمعالجـــة التعـــاوني العمـــل وتكثيـــف ٣-٥ للمـــادة تنفيـــذها تعزيـــز علـــى أمـــور، جملـــة ضـــمن األطـــراف،
 مـن العديـد إجـراءفـي  خبراء يفوض فريق إنشاء كذلك القرار مشروع وقد اقترح .على الصعيد العالمي التبغ صناعة
 المنظمـات فـي التبـغ دوائر صناعة مشاركة في التحقيق ذلك في بما ،٣-٥ المادة تنفيذ تعزيز إلى الرامية األنشطة
وٕاعـداد تقريـر عـن تأثيرهـا المنظمـة اإلطاريـة،  اتفاقيـة تنفيـذ فـي المسـاهمة وضـعها مـن يمكنهـا التـي الرئيسية الدولية

 للمنظمــات نموذجيــة سياســة ووضــع ؛فــي التعــاون المتعــدد القطاعــات فيمــا يتعلــق بتنفيــذ اتفاقيــة المنظمــة اإلطاريــة
الدراسة المتروية لألدوار المحددة لمختلف الـوزارات و  التبغ؛ صناعة دوائر نم مساهمات من أجل رفض أية الدولية
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التشـــجيع علـــى اســـتخدام أدوات التبليـــغ وٕاعـــداد األدوات ذات ؛ و ٣-٥ المـــادة بتنفيـــذ يتعلـــق فيمـــا والمنظمـــات الدوليـــة
تعزيــز رصــد تــدخالت الصــلة، والتــي مــن شــأنها أن تشــجع التبــادل الطــوعي للمعلومــات فــي التوقيــت المناســب بغيــة 

ٕاتاحة المزيد من الخيارات واالستراتيجيات للدعم والتوعية والتعـاون الـدولي وتبـادل المعلومـات و  ؛دوائر صناعة التبغ
تقديم تقرير عن النتائج التي توصـل إليهـا إلـى الـدورة  الخبراء من فريق سيطلبو  .٣-٥من أجل تعزيز تنفيذ المادة 
  .السابعة لمؤتمر األطراف

  
 دوائـر محـاوالت األطـراف ووصفت. حظى القرار المقترح بتأييد واسع لهذا البند، لفأاللجنة  وأثناء مناقشة  -٩٢

دوائــر صــناعة  تــدخل لمنــع القــوي الــدولي التعــاون ضــرورة علــى وأكــدت التبــغ، مكافحــة جهــود لعرقلــة التبــغ صــناعة
 مــن ٣-٥ المــادة تنفيـذ وعلــى تعزيــز التبـغ، بمكافحــة المتعلقــة العموميـة الصــحة وتــدابير سياسـات صــياغة التبـغ فــي
  . االتفاقية

  
مــع المنظمــات الدوليــة واإلقليميــة  ونتعــاإلــى الاالتفاقيــة ومنظمــة الصــحة العالميــة تي األطــراف أمــاندعــت و   -٩٣
 ٣-٥مع المادة  تماشىمقاومة تدخل دوائر صناعة التبغ. وحثت األطراف على اعتماد سياسات تل ادعمه تماسوال

المبادئ التوجيهية لجميع المستويات الحكومية، مع التركيز بوجه خاص على تدخل دوائـر صـناعة التبـغ فـي بشأن 
  البعثات الدبلوماسية.

  
لجنـة المـن قبـل  مجـدداً تمـت مناقشـته و ، مجموعـة الصـياغة غيـر الرسـمية ِقَبلتم تنقيح مشروع القرار من و   -٩٤
أمانـة االتفاقيـة فـي التمـاس الخبـرة  تنظـر مـنقح أنالقـرار الاقتـرح مشـروع  ،خبـراء عامـلمن إنشـاء فريـق  بدالً و . لفأ

  الخارجية.
  

تحـول دون األطـراف علـى اعتمـاد تـدابير  نـص يحـثتوافق في اآلراء بشأن إلى صياغة الصل فريق يلم و   -٩٥
دوائر صــناعة المنــافع لــالمصــالح التجاريــة وغيرهــا مــن  فــي تعزيــزالمــوارد الحكوميــة والبعثــات الدبلوماســية  اســتخدام
ومـن  ،نصتفـق مـع هـذا الـيمن األطـراف لـم  تدابير مكافحة التبغ في البلدان األخرى. كما أن عدداً  تقوض التبغ أو

 ٣-٥ حــث األطــراف علــى رفــع مســتوى الــوعي واتخــاذ التــدابير الالزمــة لتنفيــذ المــادةيواســتبداله بــنص  حذفــهتــم  ثــم
  الحكومة، بما في ذلك البعثات الدبلوماسية. جهاتجميع في ومبادئها التوجيهية 

  
بمـا أنهـا تنـدرج ضـمن إلـى البعثـات الدبلوماسـية،  اإلشـارة بشـكل خـاص عـن ضـرورةبعض الوفود  تساءلو   -٩٦

الحكومية. ورأى آخرون أنه من المهم تسليط الضوء على أن هذه البعثـات قـد تكـون عرضـة بشـكل خـاص  الجهات
  مصالحها. ي تهدف إلى تعزيزالتلجهود دوائر صناعة التبغ 

  
تعارض مـع اتفاقيـة يإلى البعثات الدبلوماسية قد  خاصة كان إدراج إشارةما إذا عما وفد كولومبيا وتساءل   -٩٧

ألنـه ينبغـي  للمنظمـة عـدم وجـود تعـارض نظـراً القـانوني  مكتب المستشارأوضح ممثل و فيينا للعالقات الدبلوماسية. 
مــع التزامــات األطــراف  تتوافــقاإلطاريــة بطريقــة اتفاقيــة المنظمــة جميــع االلتزامــات المنصــوص عليهــا فــي ب الوفــاء

التفاقيـات دوليـة أخـرى" إلـى هـذا  عبـارة "وفقـاً ضرورة إضافة اقترح وفد كولومبيا و بموجب االتفاقات الدولية األخرى. 
نظــره فــي  ةوجهــ اإلشــارة إلــىيــق الصــياغة، شــريطة فر  التــي اقترحهــاالقــرار، ولكنــه وافــق علــى اإلبقــاء علــى الصــيغة 

  .تقرير مؤتمر األطراف
  

إلـى توافـق فـي اآلراء بشـأن نـص يطلـب مـن أمانـة االتفاقيـة  مـن الوصـولفريق الصـياغة  ولم يتمكن كذلك  -٩٨
جملـة أمـور، تطـوير  ضـمن، خـاللمـن  ٣-٥دورها فـي المسـاهمة فـي تنفيـذ المـادة بـالمنظمـات الدوليـة  إذكاء وعـي

ألن المبـادئ التوجيهيـة  نموذجيـة نظـراً سياسـات  عـدم الحاجـة إلـىإلـى  تـم اإلشـارة. و يةأو تعزيز سياسات نموذج /و



FCTC/COP/6/31     

18 

 تــوفر) FCTC/COP3(7( (القــرار الثالثــة دورتــهاعتمــدها مــؤتمر األطــراف فــي التــي و  ٣-٥الخاصــة بتنفيــذ المــادة 
  . النموذجية السياسات، وبالتالي تقرر عدم اإلشارة إلى للسياساتإرشادات كافية 

  
وأقرت اللجنة ألـف مشـروع القـرار المزمـع تقديمـه إلـى مـؤتمر األطـراف العتمـاده. واعتمـد مـؤتمر األطـراف   -٩٩

على النحو الوارد FCTC/COP6(14)  تشرين األول/ أكتوبر القرار ١٨في جلسته العامة الخامسة التي عقدت في 
  .FCTC/COP/6/A/R/2) (الوثيقة في التقرير الثاني للجنة ألف

  
  تقديم التقارير والمساعدة في التنفيذ والتعاون الدولي  -٥
  
ترتيبات تقديم التقارير بمقتضى اتفاقية المنظمة اإلطارية: إنشاء آلية لتيسير اسـتعراض تقـارير     ١-٥

  األطراف
  

  FCTC/COP/6/17الوثيقة 
  

توصيات بشأن إنشاء آلية لتيسير استعراض االتفاقية أمانة  عدت، أFCTC/COP5(11)تماشيًا مع القرار   -١٠٠
التــي تتضــمن  FCTC/COP/6/17الوثيقــة االتفاقيــة تقــارير األطــراف مــن جانــب مــؤتمر األطــراف. وعرضــت أمانــة 

  اقتراحات بشأن تكوين هذه اآللية وواليتها، وقدمت مشروع قرار بشأن إنشائها إلى مؤتمر األطراف لكي ينظر فيه. 
  

ســـتكون مفيـــدة علـــى نحـــو خـــاص معنيـــة بتعزيـــز التنفيـــذ ت أطـــراف عـــن دعمهـــا إلنشـــاء هيئـــة خبـــراء وأعربـــ  -١٠١
أنها وّفرت آراء وٕارشادات تأخذ في االعتبار األوضاع واالحتياجات الخاصة لكل طـرف. واستفسـر عـّدة ممثلـين  لو

لفعــل ترتيبــات، ومــا هــو الجــزء مــن عــن الترتيبــات الخاصــة بالميزانيــة الالزمــة لهيئــة الخبــراء الجديــدة: فهــل اُتخــذت با
الميزانيـــة الـــذي ســـتموَّل منـــه الهيئـــة؟ ومـــن المهـــّم ضـــمان أن تســـتعرض دورة مـــؤتمر األطـــراف الســـابعة عمـــل هيئـــة 
الخبـراء وأن تصــدر قــرارًا بشـأن مــا إذا كــان ينبغـي تمديــد واليتهــا ومـا إذا كــان األمــر يحتـاج إلــى إدخــال أي تغييــرات 

وُأثيـرت أسـئلة بشـأن كيفيـة تعيـين أعضـاء فريـق الخبـراء، ومـا إذا كـانوا ممثلـين حكـوميين على تكوينها أو وظيفتهـا. 
يضــطلعون باســتعراض نظــراء أو خبــراء مســتقلين، ومــا هــي االحتياطــات التــي ســتُتخذ لتجنــب تعــارض المصــالح. 

ارسـة المنظمـة، وُأعرب عن شواغل خاصة فيما يتعلق باستخدام المصطلح "فريق خبـراء حكـومي دولـي". فطبقـًا لمم
فإن الهيئات الحكومية الدولية تتخذ قرارات نهائية، في حين أن التوصيات التي سيصدرها الفريق ستخضع فيما بعد 
للمناقشـة مــن جانــب مــؤتمر األطــراف. وبالتــالي، ال ينبغــي اسـتخدام التعبيــر "حكــومي دولــي" عنــد اإلشــارة إلــى فريــق 

  ًا لذلك.الخبراء. وينبغي تنقيح مشروع القرار تبع
  

 تخصــيص تــم ،٢٠١٧-٢٠١٦ الماليــة للفتــرة والميزانيــة لخطــة العمــل أنــه وفقــاً االتفاقيــة  أمانــة أوضــحتو   -١٠٢
  .الفريق عمل تكاليف لتغطية الطوعية المقدرة المساهمات من األموال

  
" الدوليــة الحكوميــة المنظمــات" مصــطلح علــى أنممثــل مكتــب المستشــار القــانوني التــابع للمنظمــة  وافــقو   -١٠٣
  .الخبراء فريق على ال ينسحب أن ينبغي

  
فــإن  الحكومــات، قبــل مــن المعينــين المســتقلين الخبــراء مــن فريــق إنشــاء مــن بــدالً  أنــه األطــراف أحــد اقتــرحو   -١٠٤
 التوجيــه وتقـديم التنفيــذ مــن اسـتعراض تمكنـاً  سـيكونون أكثــر العالميــة الصـحة مـن منظمــة التقنيــين الخبـراء مــن فريـق
 يظـل أن ينبغـي االتفاقيـة تنفيـذ أن آخـرون رأى االقتـراح، هـذا األطـراف بعـض وعلـى الـرغم مـن تأييـد. األطراف إلى
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 خبــراء دعــوة ومــع هــذا ســيتم. األطــراف مــن خبــراء الفريــق يضــم أن ينبغــي ومــن ثــم األطــراف، مــؤتمر إشــراف تحــت
  . والخبرة التوجيه لتقديم تقنيين من منظمة الصحة العالمية

  
وعدل مشـروع القـرار إلدمـاج آراء األطـراف وتواصـلت مناقشـته فـي اللجنـة بـاء. ورحبـت األطـراف بمشـروع   -١٠٥

القرار المعدل واعترفت بالعمل المنجز للتوفيـق بـين اآلراء المختلفـة علـى أن أحـد األطـراف قـال مجـددًا أنـه يـرى أن 
وتؤدي إلى أصداء تمـد أمانـة االتفاقيـة األطـراف استعراض ترتيبات تقديم التقارير عملية ينبغي أن تقودها األطراف 

بها. وفي ذلك السياق، ينبغي تعيين الخبراء في الفريق من جانب األطراف وتجنب التعبير "فريق الخبـراء المسـتقل" 
نتيجـــة لـــذلك. ورحـــب بـــاقتراح مشـــاركة عضـــو واحـــد مـــن الفريـــق العامـــل المعنـــي بالتـــدابير المســـتدامة لتعزيـــز تنفيـــذ 

ويمكن للفريق العامل بعينه أن يختار ذلك العضو. وعالوة على ذلك، يمكن أن يطلب من المنظمة تعيين االتفاقية 
  .٢٠١٦خبير واحد كعضو في فريق الخبراء. ويمكن أن تبدأ والية فريق الخبراء قبل عام 

  
ة بـاء إلجـراء لتنقيح مشروع القرار الذي أعيد طرحـه علـى اللجنـ ت مجموعة الصياغة غير الرسميةواجتمع  -١٠٦

  مداوالت إضافية بشأنه. واقترح عدد من التعديالت على النص.
  

 العتمــاده. مشــروع القــرار المزمــع تقديمــه إلــى مــؤتمر األطــراف اءلتلــك التعــديالت، أقــرت اللجنــة بــ وفقــاً و   -١٠٧
ــــــــي  ــــــــدت ف ــــــــي عق ــــــــي جلســــــــته العامــــــــة الخامســــــــة الت ــــــــوبر  ١٨واعتمــــــــد مــــــــؤتمر األطــــــــراف ف تشــــــــرين األول/ أكت

  .FCTC/COP/6/B/R/1) (الوثيقة باءعلى النحو الوارد في التقرير األول للجنة   FCTC/COP6(15)القرار
  
  اإلطارية المنظمة اتفاقية تنفيذتعزيز  أجل من الدولي التعاون  ٢-٥
  

  FCTC/COP/6/18الوثيقة   
  

مـن أمانــة االتفاقيـة جملــة أمــور مـن بينهــا مواصــلة  FCTC/COP5(14)طلـب مــؤتمر األطـراف فــي القــرار   -١٠٨
التعــاون مــع إدارات المنظمــة ومكاتبهــا المعنيــة والمشــاركة مــع المنظمــة فــي عقــد االجتماعــات الســنوية لفرقــة عمــل 
األمم المتحـدة المخصصـة المشـتركة بـين الوكـاالت والمعنيـة بمكافحـة التبـغ. كمـا طلـب مـؤتمر األطـراف فـي القـرار 

FCTC/COP5(13)  من أمانة االتفاقية المثابرة على عملها فـي مجـال تعزيـز التعـاون بـين بلـدان الجنـوب والتعـاون
  الثالثي وتنفيذ عدد من المشاريع اإليضاحية وتقديم تقرير عن التنفيذ إلى مؤتمر األطراف في دورته السادسة.

  
األربعـــة المنفـــذة. وعـــالوة علـــى ذلـــك،  وقـــدم رئـــيس أمانـــة االتفاقيـــة تقريـــرًا عـــن وضـــع المشـــاريع اإليضـــاحية  -١٠٩

(ميلبــورن، أســتراليا) والمعهــد الــوطني الفنلنــدي  ماكيــب للقــانون ومكافحــة الســرطانأنشــئت مراكــز معــارف فــي مركــز 
للصــحة والرفــاه ووزارة أوروغــواي للصــحة العموميــة ويجــري بحــث إنشــاء مراكــز محتملــة فــي أقــاليم أخــرى. ووردت 

  مع المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية في الوثيقة قيد النظر. التفاصيل عن التعاون الجاري
  

من األمين  ٢٠١٣وأحاط ممثل ألمانة المنظمة علمًا بأن المجلس االقتصادي واالجتماعي طلب في عام   -١١٠
العـــام لألمـــم المتحـــدة إنشـــاء فرقـــة عمـــل األمـــم المتحـــدة المشـــتركة بـــين الوكـــاالت والمعنيـــة بالوقايـــة مـــن األمـــراض 

مــم المتحــدة المخصصــة المشــتركة بــين ومكافحتهــا بتوســيع نطــاق واليــة فرقــة عمــل األ )غيــر الســاريةالمعديــة ( غيــر
الوكاالت والمعنية بمكافحـة التبـغ. وقـدمت تقـارير مرحليـة عـن تنفيـذ االتفاقيـة إلـى فرقـة العمـل المنشـأة حـديثًا خـالل 
اجتماعيهــا الثــاني والثالــث. وأدرجــت غايــة عالميــة بعيــدة المطمــح بشــأن تعزيــز تنفيــذ االتفاقيــة فــي جميــع البلــدان فــي 

التنميــــــــة المســــــــتدامة  بأهــــــــداف المعنــــــــيالتــــــــابع للجمعيــــــــة العامــــــــة و العامــــــــل المفتــــــــوح العضــــــــوية  الفريــــــــقتقريــــــــر 
  ).A/68/970 (الوثيقة
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  . مركز المعارف هذا به يقوم الذي للقانون ومكافحة السرطان العمل ماكيب مركز وصف ممثلو   -١١١
  

. التبـغ تعاطي من بالحد الخاص الطوعيةباء في مشروع قرار بشأن تحقيق الغاية العالمية  اللجنة نظرتو   -١١٢
  ورحبت السارية غير األمراض العمل على مكافحة بجهود تسليط الضوء على سعي االتفاقية إلى األطراف وأشادت

 والمــالي والعملــي التقنــي الــدعم لضــمان آليــة إنشــاء فمــن الضــروري. القــرار مشــروع فــي الــواردة الواضــحة باألهــداف
  . والبلداني القطري المستويين على التبغ مكافحة تدابيربين  الالزم للتنسيق

  
ــــاً   -١١٣ ــــة بــــاء الحق ــــد أقــــرت اللجن ــــذي  وق ــــهمشــــروع القــــرار ال ــــر الرســــمية نقحت بإدخــــال  مجموعــــة الصــــياغة غي

تشــــرين  ١٨إضــــافية طفيفــــة. واعتمــــد مــــؤتمر األطــــراف فــــي جلســــته العامــــة الخامســــة والتــــي عقــــدت فــــي  تعــــديالت
التقريــــــــــــــر األول للجنــــــــــــــة بــــــــــــــاء علــــــــــــــى النحــــــــــــــو الــــــــــــــوارد فــــــــــــــي  FCTC/COP6(16)القــــــــــــــرار  أكتــــــــــــــوبر األول/
  ).FCTC/COP/6/B/R/1 (الوثيقة

  
   العامل الفريق من تقرير: اتفاقية المنظمة اإلطارية تنفيذ بشأن تعزيز المستدامة التدابير  ٣-٥
  

  FCTC/COP/6/19الوثيقة 
  

تعزيـز  بشـأن عنـي بالتـدابير المسـتدامةمفريـق عامـل  أنشـأ مـؤتمر األطـرافFCTC/COP5(14) القـرار فـي  -١١٤
 فــي مــرتين، قــد اجتمــع الفريــق أن العامــل الفريــق رئــيس أفــاد ،بــاء اللجنــة فــي البنــد هــذا تقــديم ولــدى. االتفاقيــة تنفيــذ

ـــــه وقســـــم ،٢٠١٤ أبريـــــل ونيســـــان/ ،٢٠١٣ أكتـــــوبر األول/ تشـــــرين  المســـــاعدة؛ آليـــــات: أقســـــام خمســـــة إلـــــى عمل
 علـى الدوليـة المحافـل فـي االتفاقيـة علـى الضـوء وتسـليط الـدولي؛ التعاون القطاعات؛ متعدد التنسيق الموارد؛ تعبئة
 واإلجـــراءات الرئيســـية، والنتـــائج األساســـية، المعلومـــات تقريـــره تضـــمن األقســـام، هـــذه قســـم مـــن ولكـــل. أوســـع نطـــاق

 العامــل الفريــق الواليـة المســندة إلــى ألن ونظــراً . الرئيســيين المصــلحة أصـحاب عــن وتفاصــيل والتوصـيات المقترحــة،
 توصــيات بشــأن إجــراء اتخــاذ علــى يحــث بموجبــه األطــراف قــرار، مشــروع تــم إعــداد فقــد ،تمامــاً  تتحقــق أن يمكــن ال

  الدورة السابعة لمؤتمر األطراف. حتى واليته وعلى مد الفريق العامل
  

. واليتــــه تمديــــد اقتــــراح وأيــــدوا العامــــل الفريــــق عــــن الصــــادرة والتوصــــيات المنجــــز بالعمــــل أشــــاد األطــــرافو   -١١٥
 مــع مشــتركة تنفيــذه بصــورة وســيتم( اآلليــة بشــأن فقــرة إدراج منطــوق األطــراف طلبــت القــرار، بمشــروع يتعلــق وفيمــا

بمزيـــد مـــن  اإلشـــارة ينبغـــي كمـــا. والفتيـــات للتبـــغ النســـاء تعـــاطي مكافحـــة تـــدابير لتعزيـــز) العالميـــة الصـــحة منظمـــة
 وينبغـي. ٢٠١٥ عـام لمـا بعـد التنميـة خطـة فـي إدراجهـا طريـق عـن لالتفاقيـة المسـتدام التنفيـذ ضـمان الوضـوح إلـى

ويمكــن البــدء . التبــغ لتعــاطي االقتصــادي األثــر لتقيــيم االســتخدام منهجيــة ســهلة أداة اســتخدام أهميــة علــى التشــديد
 بـين التعـاون لتعزيـز" التنسـيق منصـة"ـلـ خيـارات تطوير على مباشرة بعد الدورة السادسة لمؤتمر األطراف في العمل

 المطلـوب النحـو علـى الحكومية، غير وسائر المنظمات الدولية، الحكومية والمنظمات الدولية والمنظمات األطراف
  .القرار مشروع في
  

لـــيعكس مجموعـــة الصـــياغة غيـــر الرســـمية  نقحتـــهووافقـــت اللجنـــة بـــاء الحقـــًا علـــى مشـــروع القـــرار الـــذي   -١١٦
واعتمــد مــؤتمر األطــراف فــي جلســته العامــة  .األطــراف بإدخــال تعــديل إضــافي واحــد عنهــا أعربــت التــي المخــاوف

التقريــر علــى النحــو الــوارد فــي  FCTC/COP6(17)تشــرين األول/ أكتــوبر القــرار  ١٨الخامســة والتــي عقــدت فــي 
  ).FCTC/COP/6/B/R/1الوثيقة ( باء األول للجنة
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فيهــا االتفاقــات والتحــديات القانونيــة فيمــا يخــص تنفيــذ اتفاقيــة مســائل التجــارة واالســتثمار، بمــا   ٤-٥
  المنظمة اإلطارية

  
 FCTC/COP/6/20الوثيقة 

  
 منظمــة مــع التعــاون مواصــلة االتفاقيــة مــن أمانــة األطــراف مــؤتمر طلــبFCTC/COP5(15 (وفقــًا للقــرار  -١١٧

 بشـــأن) األونكتـــاد( والتنميـــة للتجـــارة المتحـــدة األمـــم ومـــؤتمر) WTO( العالميـــة التجـــارة ومنظمـــة العالميـــة، الصـــحة
 من المعلومات تبادل لتسهيل األطراف؛ إلى التقني الدعم وتوفير واالستثمار، الدولية ومسائل التجارة التبغ، مكافحة

 والصـحة التجـارة مسـؤولي بـين المعلومـات وتبـادل التواصـل ولتشـجيع بالتجارة؛ المتعلقة القضايا بشأن قبل األطراف
 بشـأن األطـراف مـؤتمر إلـى منتظمة تقارير ولتقديم التبغ؛ بمكافحة المتصلة التجارية القضايا ولرصد األطراف؛من 
 األنشـــطة عـــن معلومـــات علـــى النحـــو الواجـــب األمانـــة قـــدمت ،FCTC/COP/6/20 الوثيقـــة وفـــي. األنشـــطة هـــذه

 األطـراف لتشـجيع أمـور، قـرار، ضـمن جملـة مشـروع إعـداد تـم وقـد. الـدورة الخامسـة لمـؤتمر األطـراف منـذ الرئيسية
 دوائر صناعةأن تسئ للحيلولة دون  قانوناً  الممكنة الخيارات جميع استكشاف في البعض بعضها مع التعاون على
الدولي. وتم كذلك تقديم مشروع قرار ثـان، يقتـرح إنشـاء فريـق خبـراء  واالستثمار الدولية التجارة قواعد استخدام التبغ

  .من االتفاقية ٢٧مختلف األمور المتعلقة بالمادة للتعامل مع 
  

 وٕان الدوليـة، القانونيـة التزاماتهـا الوفـاء بجميـع إلى الدول وحاجة الدولة سيادة أهمية على أكدت األطرافو   -١١٨
 تلــك ســيما وال القائمــة وغيرهــا مــن االتفاقــات االتفاقيــة أحكــام بــين تضــارب هنــاك كــان إذا مــا اآلراء حــول اختلفــت
 الــدولي؛ القــانون فــي هرمــي عــدم وجــود تسلســل أطــراف عــدة وذكــرت. العالميــة التجــارة منظمــة رعايــة تحــت المبرمــة

 علــى باألســبقية الصــحية تحظــى المخــاوف أن يجــب أخالقــي، منظــور مــن أنــه، الــبعض اعتبــر أخــرى، ناحيــة مــن
الصـحية  االحتياجات بين توازن تحقيق في صعوبات المنخفضة الدخل والبلدان وقد واجهت البلدان النامية. التجارة

وتــم . التجاريــة االتفاقــات بشــأن التفــاوض بشــكل خــاص للضــغوط أثنــاء عرضــة جعلهــا ممــا لســكانها، واالقتصــادية
 مـن التبـغ، لمزارعـي بديلـة عـيش سـبل تعزيـز مثـل االتفاقيـة، من األخرى الجوانب سبل تنفيذ تحسين أن إلى اإلشارة
وهـــو تمهيـــد ضـــروري ألي إجـــراء بشـــأن التجـــارة  واالســـتثمار التجـــارة مســـائل معالجـــة إلـــى يتالفـــى الحاجـــة أن شـــأنه

  واالستثمار.

وأعربــت بعــض األطــراف عــن قلقهــا إزاء محــاوالت اســتبعاد التبــغ مــن المفاوضــات التجاريــة فــي المســتقبل،   -١١٩
التعامــل مــع منتجــات التبــغ بشــكل منفــرد، وســلط أخــرون الضــوء علــى الطبيعــة الفريــدة لمنتجــات التبــغ وتأثيرهــا  أو

جــذب  تــم. وفــي هــذا الصــدد، الوحيــدة التــي تغطيهــا اتفاقيــة دوليــة ملزمــة قانونيــاً  الســلعة هــوالضــار. ويعتبــر التبــغ 
 سـتثناء وفقـًا لالتفـاقان صـناعة التبـغ يمكـن معاملتهـا كوالـذي يقبـل أن تكـو  ةمنظمة التجارة العالمي قرار إلىاالنتباه 
التمييـز. وعلـى الـرغم ممـا تـم اإلعـراب عنـه مـن  عـدم مبـدأ احتـرام شـريطة والتجـارة، الجمركيـة التعريفات بشأن العام
 تم أيضاً  فقد التبغ، مكافحة تدابير على وغيرها التبغ صناعة دوائر بها تقوم التي القانونية تأثير التحديات إزاء قلق

أن  وينبغــيالتجاريــة.  المنازعــات تســوية إجــراءات فــي القانونيــة األصــول مراعــاة ضــمان إلــى التأكيــد علــى الحاجــة
 المعلومـات تبـادل المهـم ومـن. يتم النظر إلى آليات تسوية المنازعـات كعقبـات قانونيـة فـي حـد ذاتهـا وفيمـا بينهـا ال

  .التبغ مكافحة بتدابير يتعلق فيما األطراف تواجهها التي والدولية المحلية القانونية النزاعات حول
  

 كـان االتفاقيـة، مـن ٢٧ بشـأن المـادة الخبراء من فريق إلنشاء عن دعمهم األطراف من عدد أعرب وبينما  -١٢٠
 وعمــا الخبــراء فريــق تكلفــة فعاليــة بشــأن تســاؤالت وأثيــرت. لعملــه المحتمــل النطــاق بشــأن مستفيضــة مناقشــة هنــاك
 األطـراف مـن العديـد وأكد. األطراف مؤتمرمن األنسب أن يندرج ضمن اختصاصات  المقترح عمله مجال كان إذا

 هـــذه مـــع التعـــارض تجنـــب وعلـــى ضـــرورة  بالفعـــل، موجـــودة التجاريـــة النزاعـــات لتســـوية الفعالـــة علـــى أن اآلليـــات
 حــول األطــراف بــين نــزاع أي بحــل المعنيــة االتفاقيــة مــن ٢٧ المــادة أن إلــى تــم اإلشــارة ذلــك، علــى ورداً . اآلليــات
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. واالســـتثمار مســـائل التجـــارة علــى تقتصـــر لـــن المقتــرح الخبـــراء فريـــق واليـــة وأن نفســها، االتفاقيـــة تطبيـــق أو تفســير
 لتنفيــذ وفعالــة هــو دراســة إيجــاد طريقــة مناســبة المقتــرح الخبــراء فريــق مــن الرئيســي الغــرض فــإن ذلــك، علــى وعــالوة
  . االتفاقية من ٢-٢٧ المادة

  
 التجــارة منظمــة بقــرارات إبالغهــا يــتم ســوف األطــراف بــأن تأكيــداً  االتفاقيــة أمانــة قــدمت األســئلة، علــى ورداً   -١٢١

 فريــق إنشــاء تــم إذا أنــه القــانوني للمنظمــة، المستشــار مكتــب ممثــل وقــال التبــغ. علــى مكافحــة أثــرت التــي العالميــة
 األطــراف أن مــن النظــر فــي اآلليــات المتاحــة فــي المنتــديات األخــرى للتأكــدفيتعــين عليــه  ،٢٧ المــادة بشــأن الخبــراء
  .التزاماتها بجميع الوفاء يمكنها

  
 واقتــرح الــبعض إجــراء الحاليــة، بصــيغته الــنص األطــراف بعــض أيــدت األول، القــرار بمشــروع يتعلــق وفيمــا  -١٢٢

 علـى التحفظـات بعـض عـن وأعـرب. هـو كمـا المشـروع قبـول يمكـنهم ال أنهـم البعض إلـى وأشار ، محددة تعديالت
  . النص على التعديالت من عدد اقتراح وتم. الدعم ببعض أيضاً  حظى ولكنه الثاني القرار مشروع

  
 أبـــدتها التـــي المخـــاوف لـــتعكس الرســـمية غيـــر الصـــياغة مجموعـــات مـــن قبـــل القـــرار وتـــم تنقـــيح مشـــروعي  -١٢٣

  .األطراف
  

الصــيغة المنقحــة لمشــروع القــرار األول تركيــزًا كبيــرًا علــى مــدى ضــرورة وركــزت مناقشــة اللجنــة بــاء بشــأن   -١٢٤
اإلشــارة إلــى حــق األطــراف الســيادي فــي اســتبعاد التبــغ مــن اتفاقــات التجــارة واالســتثمار. ورأى الــبعض أن األطــراف 

ليس مـن  ستكون قادرة على استخدام مثل ذلك النص لدعم حججها تأييدًا لذلك الحق بينما رأى معظم الحضور أنه
المالئم إدراج إشارة محددة لـذلك الحـق. ولـن تكـون آثـار مثـل ذلـك الحكـم واضـحة وخصوصـًا ألنـه ال يمكـن تطبيقـه 
إال بالنســبة إلــى االتفاقــات المقبلــة. وعــالوة علــى ذلــك، يجــب أخــذ قــانون المعاهــدات الــدولي والتفاعــل بــين مختلــف 

الزم فــي الســعي إلــى التــأثير فــي ســبل ممارســة الحقــوق الصــكوك فــي الحســبان. وُأشــير أيضــًا إلــى وجــود تنــاقض مــ
  السيادية. وسلطت األضواء على ضرورة أن تبين قرارات مؤتمر األطراف منجزات مستهدفة واضحة.

  
وتطرقت األطراف في إطار بحثها للصيغة المنقحة لمشروع القرار الثاني إلى مختلف جوانـب العالقـة بـين   -١٢٥

التفاقية وأمانة االتفاقية. ولفت االنتبـاه إلـى ضـمانات الصـحة العموميـة الـواردة فـي إعـالن منظمة التجارة العالمية وا
والصحة العمومية. وشدد على أهمية تجنـب صـياغة  )اتفاق تريبسالجوانب التجارية للملكية الفكرية (الدوحة بشأن 

  قرارات مؤتمر األطراف على نحو قد يمكن دوائر صناعة التبغ من استخدامها لخدمة مصالحها.
  

مكتـب المستشـار منازعـات بـين األطـراف، أوضـح ممثـل وردًا على سؤال ُطرح بشأن التحكيم المخصص لل  -١٢٦
  اءة جميع قرارات مؤتمر األطراف في ضوء نص االتفاقية.لمنظمة قائًال إنه ينبغي قر لالقانوني 

  
  وتواصلت المناقشة بشأن مشروعي القرار ضمن مجموعات صياغة غير رسمية.  -١٢٧

  
 ووافقـــت اللجنـــة بـــاء الحقـــًا علـــى الصـــيغ اإلضـــافية المنقحـــة لمشـــروعي القـــرار بإدخـــال بعـــض التعـــديالت.  -١٢٨

تشــــــــرين األول/ أكتــــــــوبر  ١٨خامســــــــة والتــــــــي عقــــــــدت فــــــــي واعتمــــــــد مــــــــؤتمر األطــــــــراف فــــــــي جلســــــــته العامــــــــة ال
التقريـــــــر األول للجنـــــــة بـــــــاء علـــــــى النحـــــــو الـــــــوارد فـــــــي  FCTC/COP6(19)والقـــــــرار  FCTC/COP6(18) القـــــــرار

  ).FCTC/COP/6/B/R/1 الوثيقة(
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  مسائل الميزانية والمسائل المؤسسية  -٦
  
  ٢٠١٣-٢٠١٢تقرير األداء الخاص بخطة العمل والميزانية   ١-٦
  

  FCTC/COP/6/21الوثيقة 
  

ـــالقرار   -١٢٩ ، قـــّدمت رئيســـة أمانـــة االتفاقيـــة تقريـــر األداء النهـــائي الخـــاص بخطـــة FCTC/COP4(20)عمـــًال ب
  . FCTC/COP/6/21الوارد في الوثيقة  ٢٠١٣-٢٠١٢العمل والميزانية للفترة المالية 

  
ورّحب طرف بالمعلومات المفصلة الواردة في التقرير وهّنأ األمانة على إنجاز أنشطتها. وينبغي أن تسعى   -١٣٠

  جميع األطراف إلى الوفاء بالتزاماتها الخاصة باإلبالغ وتعهداتها المالية. 
  

  .FCTC/COP/6/21وأحاط مؤتمر األطراف علمًا بالتقرير الوارد في الوثيقة   -١٣١
  
  ٢٠١٥-٢٠١٤داء المبدئي الخاص بخطة العمل والميزانية تقرير األ  ٢-٦
  

  FCTC/COP/6/22 Add.1و FCTC/COP/6/22 الوثيقتان
  

، قـّدمت رئيسـة أمانـة االتفاقيـة تقريـر األداء المبـدئي الخـاص بخطـة FCTC/COP5(19)تماشيًا مع القرار   -١٣٢
الـذي   FCTC/COP/6/22 Add.1والوثيقـة FCTC/COP/6/22الوارد في الوثيقـة  ٢٠١٥-٢٠١٤العمل والميزانية 

يــوّفر معلومــات عــن حالــة تنفيــذ األشــهر الســتة األولــى مــن خطــة العمــل والميزانيــة. وُأتيحــت إضــافة للوثيقــة تتضــمن 
. واســترعت االنتبــاه علــى نحــو خــاص إلــى ٢٠١٤أيلــول/ ســبتمبر  ٣٠معلومــات محّدثــة عــن التنفيــذ المــالي حتــى 

ات المستحقة وحّثت جميع األطراف التي لم تسدد متأخراتها بعد على أن تفعـل ذلـك. الذي ُيبّين المساهم ٢الملحق 
وبعــض األنشــطة المخططــة للثنائيــة لــن ُيضــطلع بهــا، مثــل اجتمــاع األطــراف فــي بروتوكــول القضــاء علــى االّتجــار 

ام األمـوال التـي غير المشـروع بمنتجـات التبـغ. وسـوف تقـدِّر األمانـة توجيهـات مـؤتمر األطـراف بشـأن كيفيـة اسـتخد
   كانت مخصصة لتمويل هذا االجتماع.

  
قرير بالترحيـب، كمـا ُأثنـي علـى الـدور المهـّم الـذي اضـطلعت بـه األمانـة فـي عمـل فرقـة عمـل توقد قوِبل ال  -١٣٣

األمـــم المتحـــدة المشـــتركة بـــين الوكـــاالت المعنيـــة بالوقايـــة مـــن األمـــراض غيـــر المعديـــة (غيـــر الســـارية) ومكافحتهـــا. 
قالــت رئيســة يتعلــق بإعــادة تخصــيص األمــوال التــي كانــت مخصصــة مــن قبــل لتنظــيم أول اجتمــاع لألطــراف  وفيمــا

دوالر أمريكــي ســوف ُيخصــص لعقــد حلقتــي عمــل ألربعــة ممثلــين مــن قطاعــات  ١٨٠ ٠٠٠األمانــة أن مبلغــًا قــدره 
مـن أجـل  –قطاعـات أخـرى وهـي إنفـاذ القـانون والصـحة والجمـارك والشـؤون الخارجيـة، ضـمن  –معنية في كل بلد 

الترويج لدخول البروتوكول حيز النفاذ. وسوف ُتستخدم األموال المتبقية لكـي يتسـنى لفريـق الخبـراء المقتـرح المعنـي 
  .بالبروتوكول أن يبدأ عمله بشأن الترويج وٕاذكاء الوعي في أقرب فرصة

  
حســـبما يـــرد فـــي الوثيقـــة  ٢٠١٣ر كـــانون األول/ ديســـمب ٣١وأمـــا بشـــأن ســـبب كـــون األمـــوال المتاحـــة فـــي   -١٣٤

FCTC/COP/6/21  حسـبما يـرد  ٢٠١٤كانون الثاني/ ينـاير  ١مختلفة على نحو ُيعتد به عن األموال المتاحة في
كــــــانون األول/  ٣١رئيســــــة األمانــــــة أن الرصــــــيد الختــــــامي فــــــي ، فقــــــد شــــــرحت FCTC/COP/6/22فــــــي الوثيقــــــة 

كــــانون الثــــاني/  ١، فــــي حــــين أن الرصــــيد االفتتــــاحي فــــي يشــــير إلــــى األمــــوال الحقيقيــــة المتاحــــة ٢٠١٣ ديســــمبر
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يشـــير إلـــى األمـــوال التـــي كانـــت ســـتكون متاحـــة لـــو جـــرى تســـديد جميـــع المســـتحقات، بمـــا فـــي ذلـــك  ٢٠١٤ ينـــاير
  المساهمات المقدرة الطوعية غير المسددة واألموال الخارجة عن الميزانية المتعهد بتقديمها.  

  
علــى مشــروع قــرار أعدتــه أمانــة االتفاقيــة بشــأن إعــادة تخصــيص األمــوال التــي كانــت بــاء ووافقــت اللجنــة   -١٣٥

واعتمــد مــؤتمر األطــراف فــي جلســته العامــة الخامســة والتــي عقــدت فــي مخصصــة لتنظــيم أول اجتمــاع لألطــراف. 
ـــــــى النحـــــــو الـــــــوارد  FCTC/COP6(20(تشـــــــرين األول/ أكتـــــــوبر القـــــــرار  ١٨  فـــــــي التقريـــــــر األول للجنـــــــة بـــــــاءعل
  ).FCTC/COP/6/B/R/1 ثيقة(الو 
  
  المساهمات المقدرة الطوعية  ٣-٦
  

  FCTC/COP/6/23 الوثيقة
  

ــــــرار   -١٣٦ ــــــًا للق ــــــة FCTC/COP/5(17)وفق ــــــي الوثيق ــــــرد ف ــــــرًا، ي ــــــة تقري ، FCTC/COP/6/23، عرضــــــت األمان
جــدوى التحــّول مــن المســاهمات المقــدرة الطوعيــة إلــى المســاهمات المقــدرة وغيــر ذلــك مــن الحــوافز الُممكنــة مــن  عــن

من التقرير أسئلة لكـي ينظـر  ٢٣-٢٠أجل األطراف التي تواصل التخّلف عن تسديد مدفوعاتها. وتتضمن الفقرات 
  فيها مؤتمر األطراف. 

  
رأت عــــّدة أطــــراف أنــــه ينبغــــي التوقــــف عــــن اســــتخدام مصــــطلح فــــي حــــين ، بــــاءخــــالل مــــداوالت اللجنــــة و   -١٣٧

"الطوعيــة"، أعربــت أطــراف أخــرى عــن قلقهــا مــن أن المســاهمات سُتصــبح عندئــذ إلزاميــة لجميــع األطــراف. بيــد أن 
اإلحســاس بــاإللزام ربمــا ُيشــجع األطــراف المتــأخرة علــى تســديد بعــٍض مــن مســاهماتها. وفــي حــين أن قــدرة األمانــة 

لتزام العالي، فإن هـذا الوضـع إلبًا منذ إنشائها، فإن عبء عملها ازداد كثيرًا. وعلى الرغم من مستوى اتتغير تقري لم
ال ُيمكــن أن يــدوم؛ ولــذا فــإن المــوارد الماليــة تتســم بأهميــة حاســمة. وينبغــي تنــاول القــرارات التــي تغّيــر مــن طبيعــة 

ــالنظر إلــى أن القــالو تزامــات األطــراف الماليــة بحــذر، ال رار األصــلي الــذي يشــير إلــى المســاهمات باعتبارهــا ســيما ب
"طوعية" كان موضع مفاوضات متأنية مـن ِقبـل الـدورة األولـى لمـؤتمر األطـراف. وينبغـي ألي قـرار مـن هـذا القبيـل 

  لجميع أصحاب المصلحة. أن يكون مقبوالً 
  

فيمـا يتعلـق باتفاقيـة المنظمـة وردًا على سؤال بشأن ما إذا كان مـن الممكـن مواءمـة تكـاليف دعـم البرنـامج   -١٣٨
اإلطارية مع تلك المتعلقة بالمنظمة، أفـادت األمانـة بـأن المسـاهمات المقـدرة التـي تفرضـها جمعيـة الصـحة العالميـة 
ال ُتطبَّق عليها تكاليف دعم البرنامج. ولكن الحال ليس كـذلك بالنسـبة للمسـاهمات التـي يفرضـها مـؤتمر األطـراف. 

في المائة، أو ُيمكنـه بـدًال مـن ذلـك إمـا أن  ١٣أن يختار اإلبقاء على المعّدل الحالي وهو  وُيمكن لمؤتمر األطراف
يختار بيـان جميـع التكـاليف بنـدًا بنـدًا أو تطبيـق نسـبة مئويـة ثابتـة علـى بعـض الخـدمات وبيـان بعضـها اآلخـر بنـدًا 

مانــة أن هنــاك نمــوذجين: مســاهمات بنــدًا. وفــي إشــارة إلــى المبــادئ المطبقــة بالنســبة لمعاهــدات أخــرى، شــرحت األ
مقدرة إلزامية و"جدول مساهمات إرشادي يقرره مؤتمر األطراف بمـا يعتـزم كـل طـرف تسـديده". وعلـى الـرغم مـن أن 

   كلمة "إلزامي" غير مستخدمة في الحالة األخيرة، فإن المفهوم السائد هو أن من المتوقع أن السداد سيجري.
  

شـــات مـــن أجـــل الســـماح بـــإجراء مشـــاورات غيـــر رســـمية، اقتـــرح أحـــد األطـــراف وعقـــب طلـــب بتعليـــق المناق  -١٣٩
مشروع قرار للنظر فيه يطلب مـن أمانـة االتفاقيـة أن تجـري تقييمـًا لألطـراف المتـأخرة فـي تسـديد مسـاهماتها المقـدرة 

ديمـه لهـا مـن الطوعية، وأن تحدد في معرض قيامها بذلك التحديات التي تواجهها هذه األطراف وتنظر مـا ُيمكـن تق
الــدعم لمســاعدتها علــى الوفــاء بمســؤولياتها الماليــة وفيمــا يتعلــق بــاإلبالغ. وتُقــدَّم هــذه التقييمــات إلــى الــدورة الســابعة 
لمؤتمر األطراف للنظر فيها وُيمكن اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان األمر يتطلب المزيد من اإلجـراءات، بمـا فـي ذلـك 
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ة لمســاهمات األطــراف الماليــة. وفــي المناقشــة التــي أعقبــت ذلــك، أعربــت بعــض إعــادة النظــر فــي الطبيعــة الطوعيــ
  األطراف عن دعمها لجعل المساهمات المقدرة إلزامية. 

  
واعتمد مؤتمر األطراف  على مشروع القرار الذي سيقدم إلى مؤتمر األطراف العتماده.باء ووافقت اللجنة   -١٤٠

علــى النحــو  FCTC/COP6(21)تشــرين األول/ أكتــوبر القــرار  ١٨فــي جلســته العامــة الخامســة والتــي عقــدت فــي 
  ).FCTC/COP/6/B/R/1الوثيقة في التقرير األول للجنة باء (الوارد 

  
  ٢٠١٧-٢٠١٦للفترة المالية  المقترحتانالميزانية و طة العمل خ  ٤-٦
  

  FCTC/COP/6/INF.DOC/2و FCTC/COP/6/INF.DOC/1و FCTC/COP/6/24 Rev.1 الوثائق
  

من االتفاقية، كان المطلوب من مؤتمر األطراف اعتماد الميزانية للفتـرة الماليـة الممتـدة  ٤-٢٣وفقًا للمادة   -١٤١
اللتــين  ٢٠١٧-٢٠١٦خطــة العمــل والميزانيــة المقتــرحتين للفتــرة  بــاءحتــى دورتــه العاديــة المقبلــة. وناقشــت اللجنــة 

)، جنبًا إلى جنـب مـع المعلومـات المفصـلة الـواردة فـي FCTC/COP/6/24 Rev.1أعدتهما أمانة االتفاقية (الوثيقة 
  ).FCTC/COP/6/INF.DOC./1مذكرة تفسيرية (الوثيقة 

  
قـــــــرر فـــــــي دورتـــــــه الخامســـــــة (فـــــــي القـــــــرار وفيمـــــــا يتعلـــــــق بـــــــدعم الســـــــفر، كـــــــان مـــــــؤتمر األطـــــــراف قـــــــد   -١٤٢

FCTC/COP5(18) ،قــد قــرر تمويــل بــدل المعيشــة اليــومي ألقــل البلــدان نمــوًا مــن المســاهمات المقــدرة الطوعيــة (
واالســـتمرار فـــي تمويـــل ســـفر البلـــدان المنخفضـــة الـــدخل وبلـــدان الشـــريحة الـــدنيا مـــن الـــدخل المتوســـط فـــي الميزانيـــة 

الطوعية، وتغطية تكاليف بدل المعيشة اليومي ذي الصـلة مـن المـوارد المتاحـة مـن الممولة من المساهمات المقدرة 
األموال التي تتاح من خارج الميزانية، وذلك حتى انعقاد الدورة السادسة لمؤتمر األطراف وبمـا يشـملها. وُطلـب مـن 

 ٢٠١٧-٢٠١٦للفتـرة  لمقتـرحتيناأمانة االتفاقية أيضًا أن تأخذ هذا القرار في االعتبار فـي خطـة عملهـا وميزانيتهـا 
وأن ُتعــد تقريــرًا إلــى الــدورة السادســة لمــؤتمر األطــراف يتضــمن جميــع المعلومــات المتاحــة عــن دعــم الســفر المقــدَّم 
ــدمت المعلومــات علــى النحــو الواجــب إلــى مــؤتمر األطــراف فــي  لألطــراف منــذ دخــول االتفاقيــة حيــز النفــاذ. وقــد ُق

  .FCTC/COP/6/INF.DOC./2الوثيقة 
  

-٢٠١٦للفتـرة  المقتـرحتينإلى أن خطـة العمـل والميزانيـة  باءواسترعت رئيسة أمانة االتفاقية انتباه اللجنة   -١٤٣
ُأعــدا علــى أســاس نمــو اســمي صــفري فــي تمويــل المســاهمات المقــدرة الطوعيــة، فــي حــين يتوقــع أن تكــون  ٢٠١٧

. ٢٠١٥-٢٠١٤مليون دوالر أمريكي مما كانـت عليـه فـي ميزانيـة  ١,٥األموال الخارجة عن الميزانية أكبر بمقدار 
إلـى جـزأين: الجـزء األول يغطـي األنشـطة التـي  ٢٠١٧-٢٠١٦وقد ُقسِّمت خطة العمل والميزانية المقترحتين للفتـرة 

لفتـرة سُيضطلع بها فيما يخص االتفاقية، فـي حـين يتعلـق الجـزء الثـاني بتلـك التـي تضـطلع بهـا أمانـة االتفاقيـة فـي ا
المرحليــة حتــى دخــول بروتوكــول القضــاء علــى االّتجــار غيــر المشــروع بمنتجــات التبــغ حيــز النفــاذ. ويتكــون الجــزء 

، ويتكـون الجـزء الثـاني مـن ثالثـة مجـاالت ٢٠١٥-٢٠١٤األول من ستة مجاالت عمل، تتبع عمومًا خطـة العمـل 
ة األساســيين (التــي ســتموَّل مــن المســاهمات المقــدرة عمــل رئيســية. وتبلــغ التكــاليف اإلرشــادية لمــوظفي أمانــة االتفاقيــ

مليـــون دوالر أمريكـــي، فـــي حـــين تبلـــغ تكـــاليف المـــوظفين اإلضـــافيين (رهنـــًا بالتمويـــل الخـــارج عـــن  ٥,٣الطوعيـــة) 
مليـون دوالر أمريكـي. وحـوفظ قـدر اإلمكـان علـى  ٥,١الميزانية وعمليات االنتداب ودخول البروتوكول حيـز النفـاذ) 

. وُيمكن إن يكون مـن ٢٠١٥-٢٠١٤وظفين األساسيين قرب المستوى الذي كانت عليه في خطة عمل تكاليف الم
بــين المــوظفين اإلضــافيين المحتملــين موظــف مهنــي واحــد أو استشــاري لتــوفير الــدعم فــي كــل مــن مكاتــب المنظمــة 

المقترحـة فـي ضـوء القـرارات اإلقليمية الستة. وسوف يحتاج األمر بال شك إلى اسـتعراض األنشـطة وأرقـام الميزانيـة 
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سـيما فيمـا يتعلـق باسـتخدام مخصصـات الميزانيـة المقترحـة للـدورة الو دورة السادسـة لمـؤتمر األطـراف، المتخذة فـي الـ
  األولى الجتماع األطراف في البروتوكول.  

  
اســمي وخــالل المناقشــات التــي أعقبــت ذلــك، أعربــت أطــراف عــن دعمهــا للــنهج الرامــي إلــى تحقيــق نمــو   -١٤٤

صفري فـي المسـاهمات المقـدرة الطوعيـة وعـرض خطـة العمـل والميزانيـة فـي جـزأين. بيـد أنهـا أعربـت عـن انشـغالها 
إزاء ارتفاع نسبة التكاليف المعـزّوة إلـى المـوظفين ودعـم البـرامج واقترحـت أنـه ينبغـي اتخـاذ خطـوات ابتكاريـة لزيـادة 

، ُأحيطت األطراف علمًا بـأن تحقيـق الالمركزيـة بالنسـبة لألمـوال المساهمات المقدرة الطوعية. وردًا على سؤال ُأثير
من خالل مكاتب المنظمة اإلقليمية والقطرية ُيمكن أن ييسر تنفيذ األنشطة على المستوى القطري. وبصرف النظر 

أن  عـن الشـكوك التـي تحــيط باالسـتدامة، فـإن مــن شـأن تعيـين مــوظفين مـن أمانـة االتفاقيــة علـى المسـتوى اإلقليمــي
يعــزز التعــاون مــع المنظمــة والقــدرة علــى تــوفير الــدعم للبلــدان. وُشــرح أيضــًا أن الميزانيــة الزائــدة المخصصــة للــدورة 
األولى الجتماع األطراف نجمت عـن تقـدير أكثـر واقعيـة للتكـاليف، حيـث ُأخـذت فـي االعتبـار عناصـر مثـل السـفر 

وف يشـاركون فـي أعمـال تهـدف إلـى التـرويج للتصـديق علـى والترجمة الفورية، وأن جميع موظفي أمانة االتفاقية سـ
  البروتوكول.

  
ورأت أطراف أن اقتراح تمويل األنشطة في مجال العمـل الرابـع بشـأن االتفاقيـة باسـتخدام األمـوال الخارجـة   -١٤٥

مواصـلة  عن الميزانيـة حصـرًا محفـوف بالمخـاطر، وذلـك بـالنظر إلـى أن العمـل الرئيسـي ألمانـة االتفاقيـة يتمثـل فـي
مساعدة األطراف على الوفاء بالتزاماتهـا بموجـب االتفاقيـة. ومـن ثـم، رغـم الترحيـب بإقامـة التعـاون علـى نحـو أوثـق 
مع المجتمع المدني فـي مجـال العمـل الخـامس، فقـد اقترحـت تحويـل تمويـل المسـاهمات المقـدرة الطوعيـة مـن هنـاك 

التنسيق مـع إدارات ومكاتـب المنظمـة المعنيـة). واقترحـت، ( ٣-٦إلى مجال العمل الرابع، وكذلك من مجال العمل 
لتغطيــة  ٢٠١٥-٢٠١٤عــالوة علــى ذلــك، اســتخدام األمــوال المخصصــة ألول دورة الجتمــاع األطــراف فــي ميزانيــة 

 ٢٠١٧-٢٠١٦أنشـــطة فـــي مجـــال العمـــل األول فـــي الجـــزء الثـــاني مـــن خطـــة العمـــل والميزانيـــة المقتـــرحتين للفتـــرة 
بروتوكول حيز النفاذ). واقترحت، بالمثل، استخدام الموارد المخصصة لتمويل وظـائف مـوظفي (التحضير لدخول ال

أمانة االتفاقية على المستوى اإلقليمي من أجل تمويل أنشطة في مجال العمل الرابع. وبغية تالفي تعرض االتفاقية 
ل مـن مصـادر ال تنتهـك مبـادئ لمصادر تمويل مخالفة، جرى حّث مؤتمر األطراف على أن يقـرر أن يكـون التمويـ

  من االتفاقية.  ٣-٥المادة 
  

لــدعم  اإلطاريــة وضــع سياســة التفاقيــة المنظمــة بشــأن أحــد األطــراف مــن قبــل القــرار المقتــرح مشــروعإن   -١٤٦
منـدوب واحـد ل بدل المعيشة اليـومي ودفع على الدرجة االقتصادية، للسفر جواً  تذكرة توفير الذي يتألف من، و السفر

البلـــدان المنخفضـــة الـــدخل وبلـــدان الشـــريحة الـــدنيا مـــن الـــدخل المتوســـط، تـــم عرضـــه علـــى مـــن كـــل بلـــد طـــرف مـــن 
البلــدان المنخفضــة الــدخل مــن  المنــدوبين دعــم لســفر تــوفير علــى أهميــة تــم تســليط الضــوء. و بــاء للنظــر فيــه اللجنــة

وعـالوة . بشـكل متزايـد تلـك األطـرافالتبغ تستهدف  خاصة وأن صناعة وبلدان الشريحة الدنيا من الدخل المتوسط،
البلـدان المنخفضـة الـدخل وبلـدان الشـريحة ٪ مـن منـدوبي األطـراف مـن ٢٥، فإنـه فـي حالـة عـدم حضـور على ذلك

اتفاقيــة  ممارســات مواءمــة األطــراف بعــض بــذيحولــم . لــن يكتمــل نصــاب الــدورةف للــدورة الــدنيا مــن الــدخل المتوســط،
إلــى ضــرورة اســترجاع الــنظم المتبعــة مــن  وامــع ممارســات المنظمــة، وأشــار  دعم الســفرالخاصــة بــالمنظمــة اإلطاريــة 

غيـاب دعـم السـفر أن يسـفر عـن عـدم التـوازن فـي السـفر  فمـن شـأن. قبل مؤتمر األطراف قبل انعقـاد دورتـه الرابعـة
 اتفقـت اللجنــة لهـذه المسـألة، المستفيضـة مزيـد مـن المناقشـات بعـدو  االجتماعيـة. مبـدأ العدالـة يتعـارض مـع وهـو مـا
   المقترح من قبل أحد األطراف. القرار مشروع الواردة في دعم السفر مبادئ باء على

  
مــن أجــل عرضــها  ٢٠١٧-٢٠١٦ خطــة العمــل والميزانيــة للفتــرة الماليــة وضــع اللجنــة بــاء علــى ولمســاعدة  -١٤٧

بشـأن بنـود جـدول  اسـتنتاجاتها أنألـف  أمـين اللجنـة أفـاد، الجلسـة العامـة على الدورة السادسة لمؤتمر األطراف فـي



FCTC/COP/6/31    

27 

حالـة بروتوكـول القضـاء  ١-٤: لهـا أثـار علـى الميزانيـة كانـت التالية لمؤتمر األطراف فـي دورتـه السادسـة األعمال
مـن اتفاقيـة المنظمـة  ١٩تنفيـذ المـادة  ٣-٤)؛ مـن الخبـراءإنشـاء فريـق (على االتجار غير المشروع بمنتجات التبـغ 

اعــــة التبــــغ المســــتدامة بــــدائل زر  ٥-٤ ؛تمديــــد واليــــة فريــــق الخبــــراء): تقريــــر فريــــق الخبــــراء (""المســــؤولية يــــة:اإلطار 
مواصــلة  ٦-٤ ؛مشــاريع ارتياديــه)تنفيــذ توصــيات الفريــق العامــل لــدعم األطــراف الحريصــة علــى إعــداد اقتصــاديًا (

: "تنظـيم محتويـات منتجـات اتفاقيـة المنظمـة اإلطاريـةمـن  ١٠و ٩إعداد المبادئ التوجيهيـة الجزئيـة لتنفيـذ المـادتين 
 تقيـيم أثـر اتفاقيـة المنظمـة اإلطاريـة ٧-٤تمديـد واليـة الفريـق العامـل)؛ " (تنظيم الكشف عـن منتجـات التبـغ"و "التبغ

 تعزيـــز قاعـــدة البيانـــات وتطـــوير( اإلطاريـــةالمنظمـــة مـــن اتفاقيـــة  ٣-٥ المـــادةتنفيـــذ  ٨-٤ ؛(إنشـــاء الفريـــق العامـــل)
  قدرات أمانة االتفاقية من خالل المشاورات وغيرها من التدابير).

  
وعلـــى نفـــس النســـق أبلغـــت أمانـــة اللجنـــة بـــاء أن اســـتنتاجاتها بشـــأن بنـــود جـــدول األعمـــال التاليـــة لمـــؤتمر   -١٤٨

طاريـة قتضـى اتفاقيـة المنظمـة اإلترتيبـات تقـديم التقـارير بم ١-٥األطراف في دورته السادسة لها انعكاسات ماليـة: 
فيــذ اتفاقيــة المنظمــة اإلطاريــة: (تمديــد واليــة الفريــق التــدابير المســتدامة بشــأن تعزيــز تن ٣-٥إنشــاء فريــق الخبــراء)؛ (

 استعراض ٦-٦مواصلة أمانة االتفاقية أنشطة التشارك في المعلومات)؛ (مسائل التجارة واالستثمار ٤-٥؛ العامل)
   المســـــاهمات المقـــــدرة الطوعيـــــة؛ ٣-٦اســـــتبيان مـــــن قبـــــل األمانـــــة)؛ إعـــــداد اعتمـــــاد المنظمـــــات غيـــــر الحكوميـــــة (

  (تعميم التعديالت).التعديالت الُمحتملة على النظام الداخلي لمؤتمر األطراف  ٨-٦
  

بأخــذ  رهنــاً ، ٢٠١٧-٢٠١٦للفتــرة الماليــة  المقتــرحتين خطــة العمــل والميزانيــةل بشــكل كامــل دعــم األطــراف  -١٤٩
 أحـد األطـراف طلـب. و اللجنة ألف واللجنة باء بعين االعتبـار التي وافقت عليها خطة العمل والميزانية هذه للقرارات

تمويـل األولويـة ل وأعطـى مـن جـدول األعمـال، ٨-٤و ٥-٤علـى البنـدين  للعمـلالمخصصـة  الميزانيةعن  تفاصيل
علــى  ورداً . المســاهمات المقــدرة الطوعيــةمــن  ٣-٥و ١-٥و ٦-٤و ١-٤األعمــال  جــدول ببنــود المتعلقــةاألنشــطة 

، ٣-٥و ٣-٤ علــى البنــود للعمــل اعتمــاد فــي الميزانيــة أي أنــه لــم يــتم تخصــيص أمانــة االتفاقيــة رئــيس أكــد ذلــك،
فيمـا  لـم يـتم تخصـيص أي اعتمـادات للعمـل، وبالمثـل. التمويـل مـن خـارج الميزانيـةالتمـاس  إمكانيـةالـرغم مـن  على
مــع  أنشــطة مشــتركة االنخــراط فــي تفاقيــةاال يمكــن ألمانــة، ولكــن مــن جــدول األعمــال ٨-٤و ٥-٤بالبنــدين  يتعلــق

  .المنظمة في تلك المجاالت
  

التـــي و  ٢٠١٧-٢٠١٦المقترحـــة للفتـــرة الماليـــة  مـــن الميزانيـــة نســـخة منقحـــة أمانـــة االتفاقيـــة رئـــيس عـــرض  -١٥٠
، تم إجراء المزيـد مناقشة مستفيضة وبعد على استنتاجات اللجنة ألف واللجنة باء. دلت لتوفير المخصصات بناءً عُ 

مـن . و دعـم السـفر قـرار بشـأنال المترتبة على إقرار مشـروع اآلثار تأخذ في االعتبار بحيث تنقيح لهذه النسخةمن ال
ة للـــدورة الســـابعة لمـــؤتمر المســـاهمات المقـــدرة الطوعيـــالخـــاص ب بنـــد الميزانيـــة الزيـــادات فـــيفـــي  أجـــل تحقيـــق تـــوازن

النظــام  علــىالعمــل و ، تنفيــذ االتفاقيــة لتعزيــز المســتدامة بشــأن التــدابيرمجموعــة العمــل لدعــم الســفر)، و ( األطــراف
علــى تمويــل المســاهمات المقــدرة  تخفيضــات علــى ضــرورة تطبيــق لــذلك وفقــاً تــم االتفــاق  لمــؤتمر األطــراف، الــداخلي
، ١٩ المـادةب فريـق الخبـراء المعنـي: خطـة العمـل والميزانيـة في الجزء األول مـن التالية بنود الميزانية تحت الطوعية
، تنفيـــذ األطـــراف اســـتعراض تقـــارير، وفريـــق مـــن الخبـــراء لتســـهيل بالتزاماتهـــا بتقـــديم التقـــارير األطـــراف للوفـــاءودعـــم 
 التاليـة بنـود الميزانيـة علـى تتخفيضـا سـوف يـتم إجـراء باإلضـافة إلـى ذلـك،شبكة اإلنترنـت. والمطبوعات و  والدعوة

): بمنتجـــات التبـــغ االتجـــار غيـــر المشـــروع القضـــاء علـــى (بروتوكـــول خطـــة العمـــل والميزانيـــة فـــي الجـــزء الثـــاني مـــن
جتمــاع والــدورة األولــى التقــديم المســاعدة التقنيــة، ل فريــق مــن الخبــراءو  البروتوكــول إلــى حيــز التنفيــذ، دخــول تعزيــزو 

  األطراف.
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مــــؤتمر األطــــراف القــــرار اعتمــــد  ٢٠١٤ أكتــــوبر تشــــرين األول/ ١٨يــــوم  العامــــة الخامســــة الجلســــةفــــي و   -١٥١
FCTC/COP6(27) ، للفتــــــرة  المقتــــــرحتين خطــــــة العمــــــل والميزانيــــــةب قــــــرار الخــــــاصال مشــــــروع تعــــــديلوذلــــــك بعــــــد

  FCTC/COP5(18) القرار بما يعكس أحكام ٢٠١٧-٢٠١٦ المالية
  
  االتفاقية وتجديد مدة واليته: تقرير هيئة مكتب مؤتمر األطرافعملية تعيين رئيس أمانة   ٥-٦
  

  FCTC/COP/6/25 الوثيقة
  

عمليــة قامــت هيئــة المكتــب بالتشــاور مــع األطــراف باالنتهــاء مــن  FCTC/COP5(21)مــع القــرار  تمشــياً   -١٥٢
تعيــين رئــيس أمانــة االتفاقيــة وتجديــد مــدة واليتــه علــى أســاس مؤقــت، وقــد تــم اتبــاع هــذه العمليــة فــي اختيــار وتعيــين 

. وقد لخص تقرير هيئة ٢٠١٤، في حزيران/ يونيو، والتي اضطلعت بواجباتها، كما كان مقرراً لألمانةرئيسة جديدة 
  العملية في المستقبل. بشأن هذهتضمن توصيات المكتب في هذا الشأن اإلجراءات التي اتخذها كما 

  
وقد دعمت األطراف مشروع القـرار الـوارد فـي ملحـق لتقريـر هيئـة المكتـب. ومـع ذلـك، وجـه أحـد األطـراف   -١٥٣

انتباه اللجنة باء إلى أن هيئة االختيار لتعيين رئيس جديد لألمانة لم تتشكل فقط مـن أعضـاء هيئـة المكتـب السـتة، 
الـدورة الخامسـة لمـؤتمر األطـراف، وٕانمـا شـملت أيضـا ممثلـين اثنـين للمـديرة العامـة للمنظمـة، ممـا أدى لتكليف  وفقاً 

على ذلك أن تقوم هيئة المكتب بتشكيل هيئة االختيار للتعيينات المستقبلية لـرئيس  إلى حرمان األقاليم. واقترح بناءً 
أربــع ســنوات قابلــة للتجديــد مــرة واحــدة، وينبغــي أن  األمانــة. واقتــرح كــذلك أن تكــون كــل مــدة واليــة لــرئيس األمانــة

يخضـــع هـــذا التجديـــد لتقيـــيم األداء. واقتـــرح طـــرف آخـــر دعـــوة منســـقين إقليميـــين لمراقبـــة عمليـــة االختيـــار برمتهـــا، 
ولمساعدة هيئة المكتب في إعداد مقترحات بشأن العملية والمنهجية التي يمكن من خاللها إجراء تقييم ألداء رئيس 

  ة. األمان
  

وُأعيــد تقديمــه إلــى  بتنقــيح مشــروع القــرار إلدراج التعــديالت المقترحــة ةصــياغة غيــر رســمي مجموعــة تقامــ  -١٥٤
  .لكي تنظر فيه باء اللجنة

  
علــى مشــروع القــرار الــذي  بــاءوبعــد تقــديم تعــديلين تحريــريين بالنيابــة عــن اإلقلــيم األفريقــي، وافقــت اللجنــة   -١٥٥

  سيقدم إلى مؤتمر األطراف العتماده. 
  

مــــؤتمر األطــــراف القــــرار اعتمــــد  ٢٠١٤ أكتــــوبر تشــــرين األول/ ١٨يــــوم  العامــــة الخامســــة فــــي الجلســــةو   -١٥٦
FCTC/COP6(22) ، الوثيقة (بالصيغة التي ورد بها في التقرير األول للجنة باءFCTC/COP/6/B/R/1(.  

  
  اعتماد المنظمات غير الحكومية بصفة مراقب في مؤتمر األطرافاستعراض   ٦-٦
  

  FCTC/COP/6/26 الوثيقة
  

من النظام الداخلي لمؤتمر األطراف بشأن استعراض اعتماد المنظمات غير الحكومية  ١-٣١وفقًا للمادة   -١٥٧
يتضـــمن علـــى ملخـــص لألنشـــطة التـــي تقـــوم بهـــا المنظمـــات غيـــر الحكوميـــة  بصـــفة مراقـــب، قـــدمت األمانـــة تقريـــراً 

منظمة لدعم تنفيذ االتفاقية، وتوصيات هيئة المكتب إلى مؤتمر األطراف بشأن الحفاظ  ٢٦المعتمدة والبالغ عددها 
هيئـة  مقترحـات على أو تعليق أو وقف اعتماد هذه المنظمات غير الحكومية بصفة مراقب. وتضـمن التقريـر أيضـاً 

  الذي تستخدمه المنظمات غير الحكومية. االستبيان الموّحد للتبليغ و المكتب بشأن 
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رحــب طرفــان بالتوصــيات وُأعــد مشــروع قــرار لكــي تنظــر فيــه. و  بــاءُأحيــل بنــد جــدول األعمــال إلــى اللجنــة   -١٥٨
إعطــاء المنظمــات غيــر أنــه ينبغــي  مــن التعــديالت. فــاقترح أحــدهما الخاصــة بشــكل تقــارير اإلبــالغ واقترحــا عــدداً 

وناقشــت اللجنــة مشــروع  الحكوميــة فرصــة لشــرح ســبب عــدم إبالغهــا عــن أنشــطتها قبــل ســحب صــفة مراقــب منهــا.
منظمــة غيــر حكوميــة قــدمت تقــارير عــن أنشــطتها وحضــرت دورة  ١٦القــرار الخــاص باإلبقــاء علــى صــفة مراقــب لـــ

منظمـات غيـر حكوميـة لـم تقـدم تقـارير  يثمـانلوقـف مـنح صـفة مراقـب  تواحدة على األقل لمؤتمر األطراف. وقرر 
تين المتبقيتــين حيــث حضــرتا يالحكــوم أو تحضــر دورة لمــؤتمر األطــراف وٕارجــاء النظــر فــي حالــة المنظمتــين غيــر

ن وخالل المناقشة ُطلب المزيد من المعلومات ع عن أنشطتهما مؤتمر األطراف ولكنهما لم يقدما تقريراً لاجتماعات 
  منظمة غير حكومية واحدة.

  
العامــة  فــي الجلســةو  علــى مشــروع القــرار الــذي ســيقدم إلــى مــؤتمر األطــراف العتمــاده. بــاءووافقــت اللجنــة   -١٥٩

وذلــك علــى ، FCTC/COP6(23)مــؤتمر األطــراف القــرار اعتمــد  ٢٠١٤ أكتــوبر تشــرين األول/ ١٨يــوم  الخامســة
  .)FCTC/COP/6/B/R/1الوثيقة (النحو الوارد في التقرير األول للجنة باء 

  
  مشاركة أفراد الجمهور في دورات مؤتمر األطراف وهيئاته الفرعية   ٧-٦
  

  FCTC/COP/6/27 الوثيقة
  

خـــالل الـــدورة الخامســـة لمـــؤتمر األطـــراف، أثـــار أحـــد األطـــراف مســـألة مشـــاركة أفـــراد الجمهـــور فـــي دورات   -١٦٠
طلـب رسـميًا إدراج الموضـوع فـي جـدول األعمـال المؤقـت للـدورة مؤتمر األطراف وهيئاته الفرعية. وكان الطرف قد 

السادســة لمــؤتمر األطــراف. وقــد نظــرت هيئــة المكتــب فــي الموضــوع وتشــاورت مــع األطــراف لجمــع آرائهــا بشــأنه ثــم 
قامت فيما بعد بإعداد الوثيقة موضع النظر. وكـان الطـرف قـد اقتـرح أيضـًا مشـروع قـرار يطلـب مـن أمانـة االتفاقيـة 

أن تقتضـي مـن أفـراد الجمهـور الـذين يـودون حضـور الجلسـات العامـة خـالل المـدة المتبقيـة مـن الـدورة السادسـة  (أ)
(ب) اعتمـاد اإلجـراءات المقترحـة ال ينتسـبون لـدوائر صـناعة التبـغ  لمؤتمر األطراف إكمال إقـرار يؤكـدون فيـه أنهـم

ا فـــي ذلـــك اإلعالميـــون، خـــالل الـــدورة الســـابعة فـــي الوثيقـــة الخاصـــة بـــالفحص ومـــنح الشـــارات ألفـــراد الجمهـــور، بمـــ
  لمؤتمر األطراف والدورات الالحقة.

  
وبالنظر إلـى الحاجـة الملحـة لمنـع دوائـر صـناعة التبـغ مـن ممارسـة نفوذهـا علـى مـداوالت الـدورة السادسـة   -١٦١

  لمؤتمر األطراف، وافق المؤتمر في جلسته العامة األولى على استبعاد الجمهور العام من اجتماعاته فورًا. 
  

توضـيحات خـالل المناقشـات التـي جـرت بعـد وفيما يتعلق باالجتماعات التي سـُتعقد فـي المسـتقبل، ُطلبـت   -١٦٢
بشــأن كيفيــة فحــص أمانــة االتفاقيــة لطلبــات المشــاركة. وفــي حــين أن اليقظــة جــديرة بالترحيــب،  بــاء ذلــك فــي اللجنــة

يكون باإلمكان أبدًا أن ُيضَمن بشكل قـاطع أن الحضـور لـيس لهـم صـالت بـدوائر صـناعة التبـغ. وحـّث طـرف  فلن
ق بتقييد حضـور الجمهـور، ألن ذلـك قـد يـؤدي إلـى ممارسـة ممثلـي مصـالح زّراع التبـغ على توخي الحذر فيما يتعل

ضغوطًا من أجـل االنضـمام إلـى الوفـود الوطنيـة. وبـالنظر إلـى أن قـرارات مـؤتمر األطـراف عامـة، فـال يوجـد سـبب 
فـي المقابـل، ال ينبغـي لتقييد المشاركة في الجلسات العامة، ما لـم يتقـرر خـالف ذلـك تماشـيًا مـع النظـام الـداخلي. و 

الجتماعـــات الهيئـــات الفرعيـــة أن تكـــون عامـــة. وينبغـــي أن تكـــون هنـــاك أحكـــام لضـــمان أن باإلمكـــان إلغـــاء اإلذن 
  بحضور االجتماعات إذا تبّين أن أحد أفراد الجمهور من الحضور له صالت بدوائر صناعة التبغ.

  
تقتضـي مـن أفـراد الجمهـور الـذين يرغبـون فـي حضـور  وشرحت األمانة أنه خالفـًا للممارسـة الحاليـة، التـي  -١٦٣

الجلســـات العامـــة لمـــؤتمر األطـــراف أن يســـجلوا ببســـاطة حضـــورهم لـــدى مكتـــب التســـجيل الخـــاص باجتمـــاع مـــؤتمر 
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األطــراف، ســوف يتطلــب إجــراء الفحــص الجديــد مــنهم أن يقــدموا طلبــًا قبــل ذلــك بشــهر. وســوف يســمح ذلــك لألمانــة 
  أي معلومات أو إيضاحات إضافية قد تراها ضرورية.لتماس اباستعراض الطلبات و 

  
فــي المشــروع المــنقح الــذي  بــاءواجتمــع فريــق صــياغة غيــر رســمي لتنقــيح مشــروع القــرار. ونظــرت اللجنــة   -١٦٤

يقضي بأن تكون اجتماعات مؤتمر األطراف في المستقبل عامة، ما لم يقرر مؤتمر األطراف أن تكون مفتوحـة أو 
ميع اجتماعات الهيئات الفرعيـة مفتوحـة، مـا لـم يقـرر مـؤتمر األطـراف خـالف ذلـك. وسـوف مقيدة. وسوف تكون ج

ُيعتبر اإلعالميون من أفراد الجمهور، غير أنهم سيخضعون لعملية اعتماد معّينة. وسوف ُيتوّقع من أفراد الجمهور 
ّين علـيهم التوقيـع علـى أن يقدموا طلبـًا لحضـور اجتماعـات مـؤتمر األطـراف، وفـي معـرض قيـامهم بـذلك سـوف يتعـ

إقــرار بشــأن مــا إذا كــانوا ينتســبون علــى أي نحــو لــدوائر صــناعة التبــغ. وســوف تتــاح المعلومــات الــواردة فــي هــذه 
  اإلقرارات لهيئة المكتب ولألطراف بناء على طلبها.

  
األطـراف،  وخالل المناقشة التي أعقبت ذلك، في حين سّلمت أطراف بأهمية الشفافية في مـداوالت مـؤتمر  -١٦٥

تباينت اآلراء بشأن ما إذا كان ينبغي السماح ألفراد الجمهور من المنتسبين لدوائر صناعة التبغ بحضور الجلسات 
العامة لمؤتمر األطراف دون قيود. ففي حين رأى بعض األطـراف أن االجتماعـات العامـة ينبغـي أن تكـون مفتوحـة 

ن حضور أشخاص لهم صالت بدوائر صناعة التبـغ قـد يعرقـل، أمام جميع أفراد الجمهور، اعتبرت أطراف أخرى أ
  أو حتى يهدد، عمل مؤتمر األطراف.

  
ورغم إجـراء المزيـد مـن المشـاورات غيـر الرسـمية فـي محاولـة للتوصـل إلـى توافـق فـي اآلراء، ظلـت اللجنـة   -١٦٦
منقســـمة بشـــأن موضـــوع الســـماح ألفـــراد الجمهـــور، ممـــن قـــد يكونـــون منتســـبين لـــدوائر صـــناعة التبـــغ، بحضـــور  بـــاء

  الجلسات العامة لمؤتمر األطراف. 
  
  التعديالت الُمحتملة على النظام الداخلي لمؤتمر األطراف   ٨-٦
  

  FCTC/COP/6/28 الوثيقة
  

على اقتراح من أحد األطراف بإدراج البند في جدول أعمال الـدورة السادسـة لمـؤتمر األطـراف، قامـت  بناءً   -١٦٧
ـــد مـــن  ـــم يجـــر التصـــدي لهـــا أو تتطلـــب المزي ـــداخلي واســـتبانت مجـــاالت إمـــا ل ـــة المكتـــب باســـتعراض النظـــام ال هيئ

ن الـــدورات وحضـــور التوضـــيح. وهـــي تتعلـــق علـــى وجـــه الخصـــوص بـــدور هيئـــة المكتـــب خـــالل الفتـــرة الفاصـــلة بـــي
  الجمهور وٕاجراءات طلب الحصول على صفة مراقب لدى مؤتمر األطراف ودور المنسقين اإلقليميين. 

  
في مشروع قرار بشأن اعتماد اقتراحات بإدخال تعديالت على النظـام الـداخلي  باءوبالتالي، نظرت اللجنة   -١٦٨

. وفـي حـين أن اإلعـراب بشـكل أوضـح عـن أدوار هيئـة وٕاجراء استعراض آخر قبل الدورة السابعة لمـؤتمر األطـراف
المكتــب والمنســقين اإلقليميــين أمــر جــدير بالترحيــب، دعــت عــّدة أطــراف إلــى إدخــال تعــديالت علــى مشــروع القــرار، 
وذلك في جملة أمور من أجل السماح للمنسقين اإلقليميين بالمشاركة في االستعراضات التي ستجري الحقـًا للنظـام 

اقبــة اجتماعــات هيئــة المكتــب علــى نفقــتهم الذاتيــة، وكــذلك مواءمــة مــّدة عضــويتهم مــع مــّدة عضــوية الــداخلي ومر 
أعضـاء هيئــة المكتـب. وأعــرب أحـد األطــراف عـن رأي مفــاده أن الـدول غيــر األطـراف فــي االتفاقيـة، إذا مــا ُمنحــت 

   ينبغي أن يكون لها حق الكالم.صفة المراقب، ال
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وُأعيــد  مـن أجـل إدراج التعـديالت المقترحـة ةصــياغة غيـر رسـمي ِقَبـل مجموعـةوقـد ُنقِّـح مشـروع القـرار مـن   -١٦٩
لمناقشــته. واقتُــرح أنــه ينبغــي حــذف التعــديالت المقترحــة علــى النظــام الــداخلي التــي صــيغت  بــاءتقديمــه إلــى اللجنــة 

  من جدول األعمال، وذلك ألن مشروع القرار لم يحظ بالموافقة.  ٧-٦باالقتران مع مشروع القرار الخاص بالبند 
  

مــن  ١٨عــديال علــى القاعــدة ، مقترحــًا تبــاءواقتــرح أحــد األطــراف مشــروع قــرار آخــر لكــي تنظــر فيــه اللجنــة   -١٧٠
النظام الـداخلي يطلـب مـن أمانـة االتفاقيـة أن تعـرض علـى مـؤتمر األطـراف والهيئـات الفرعيـة فـي كـل دورة تجميعـًا 
إلقـــرارات االنتســـاب لـــدوائر صـــناعة التبـــغ. وســـوف يقتضـــي ذلـــك مـــن األطـــراف أن تقـــدم اقـــرارًا، لـــدى تقـــديم أوراق 

رًا أو االعتماد، عما إذا كان أي عضو في وف دها لديه أي شـكل مـن تعـارض المصـالح سـواًء كـان حقيقيـًا أو متصـوَّ
  محتمًال. ومن شأن تعديل كهذا على النظام الداخلي أن يحسن من شفافية إجراءات مؤتمر األطراف.

  
وفـــي المناقشـــة التـــي أعقبـــت ذلـــك، فـــي حـــين رحبـــت أطـــراف عديـــدة بـــاالقتراح، أعـــرب أحـــد األطـــراف عـــن   -١٧١

يتعلق بشرط تقديم إقرار بشأن تعارض المصالح. وُأعرب عـن شـواغل خاصـة بشـأن تعريـف "حقيقـي"  تحفظات فيما
و"محتمل" بشأن تعارض المصالح. وتم االتفاق على أن المشاورات غير الرسمية التي ستعقد على أمل  و"متصوَّر"

  إيجاد حل لمعالجة هذه الشواغل وتعديل النص وفقًا لذلك.
  

يئات الشفافية إزاء وفود األطراف والهمنقح بشأن تعزيز  قرار تم تقديم مشروع رسمية، غير مشاورات عقب  -١٧٢
 الــداخلي، النظــام اســتعراض عنــد المكتــب، الفرعيــة فــي اتفاقيــة المنظمــة اإلطاريــة إلــى اللجنــة بــاء، يطلــب مــن هيئــة

 وأعربت. الفرعية وهيئاته األطراف في مؤتمر األطراف بوفود يتعلق فيما الشفافية لتعظيم  خيارات توفير في النظر
 التعـــاون وروح لجهـــودهم إعـــداده فـــي المشـــاركة األطـــراف وأثنـــت علـــى لمشـــروع القـــرار، الكامـــل دعمهـــا عـــن اللجنـــة
  .التي سادت عملهم والتوافق

  
 ٢٠١٤تشــرين األول/ أكتــوبر  ١٨التــي عقــدت فــي  الخامســة العامــة جلســته فــي األطــراف مــؤتمر اعتمــد  -١٧٣

  . FCTC/COP6(25)والقرار FCTC/COP6(24)القرار 
  
  موعد ومكان انعقاد الدورة السابعة لمؤتمر األطراف  -٧
  

  FCTC/COP/6/29 Rev.1الوثيقة   
  

 السـابعة دورتـه بعقـد )FCTC/COP/6/29 Rev.1الوثيقة  في الوارد( األطراف هنالك عرض مقدم لمؤتمر  -١٧٤
الذي قـدم  الطلب على بناءً  االقتراح أعد وقد. ٢٠١٧ عام من األول الربع أو ٢٠١٦ عام من األخير الربع في إما

 خطـط تنفيـذ بـدء إلى أقرب األطراف لمؤتمر العادية الدورات مواعيد بجعل إلى مؤتمر األطراف في دورته الخامسة
  . للثنائية والميزانيات العمل

  
 أن ويحبـذ الهند، نيودلهي، في األطرافالدورة السابعة لمؤتمر  عقد في تنظر أن األطراف الهند وفد دعاو   -١٧٥
  . ٢٠١٦ نوفمبر تشرين الثاني/ من األول النصف خالل تكون

  
 الصـحة منظمـة أقـاليم بـين فيمـا التنـاوب لممارسة دعمهم عن وأعربوا الهند حكومة بدعوة األطراف ورحب  -١٧٦

د الـدورة السـابعة لعقـ تفضـيلها عـن تحـدثت التـي الوفـود أعربت معظـم وقد. األطراف مؤتمر دورات عقد في العالمية
 الهيئـات مـن وغيرهـا المنظمة اجتماعات من عدداً  ألن نظراً  ،٢٠١٦ عام من األخير الربع خالل لمؤتمر األطراف

 للمنظمـة اإلقليميـة اللجـان اجتماعـات أن ذلـك، إلـى مـع وأشـير،. العـام مـن األول الربـع فـي تعقد بشكل عـام الدولية
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 ســـوف الصـــين أن إلـــى الصـــيني الوفـــد أشـــار ذلـــك، إلـــى وباإلضـــافة. العـــام مـــن األخيـــر الربـــع مـــا تجـــرى فـــي عـــادة
 تشـــرين الثـــاني/ أوائـــل أو أكتـــوبر أواخـــر تشـــرين األول/ فـــي الصـــحة لتعزيـــز التاســـع العـــالمي المـــؤتمر تستضـــيف

  . ٢٠١٦ نوفمبر
  

 نيـودلهي، في السابعة دورته لعقد الهند حكومة دعوة قبول األطراف مؤتمر قرر المناقشة، من المزيد وبعد  -١٧٧
 وبعـد االتفاقيـة، وأمانـة الطـرف المضـيف مـع بالتشـاور باالنتهـاء مـن تحديـد المواعيـد المحـددة هيئة المكتب وتكليف
  .٢٠١٥ حزيران/ يونيو بحلول استضافة اتفاق إبرام االتفاقية أمانة تأكيد

  
  .األطراف لمؤتمر الثامنة الدورة استضافة في المكسيك عن رغبة األمريكي للمنظمة اإلقليم ممثل وأعلن  -١٧٨

  
بروتوكــول القضــاء علــى االتجــار غيــر المشــروع بمنتجــات بمجــرد دخــول  أنــه أيضــاً  األطــراف مــؤتمر قــرر  -١٧٩
 البروتوكــول فــي لألطــراف األول االجتمــاع ســيعقد انعقــاد الــدورة الســابعة لمــؤتمر األطــراف، قبــل التنفيــذ حيــز التبــغ
 المكتـب سـينتهي الحالـة، هـذه وفـي. البروتوكـول مـن ٣٣ للمـادة وفقـاً  الدورة السابعة لمؤتمر األطراف مباشـرة، عقب
 مـع بالتشـاور الخاصة باجتماع األطراف في البروتوكول والترتيبات المواعيد على األخيرة اللمسات من وضع أيضاً 

  .االتفاقية وأمانة الطرف المضيف
  

 االتفاقــات يعكــسوالــذي  FCTC/COP6(28) القــرار اف فــي جلســته العامــة الخامســةاألطــر  مــؤتمر اعتمــد  -١٨٠
  .أعاله المذكورة

  
  انتخاب رئيس مؤتمر األطراف ونوابه  -٨
  

  FCTC/COP/6/30الوثيقة   
  

انتخب مؤتمر األفراد أعضاء المكتـب التاليـة أسـماؤهم ليشـكلوا هيئـة المكتـب فـي الفتـرة بـين ختـام الـدورتين   -١٨١
  والسابعة: السادسة

  
  الدكتور أوليغ ساالغاي (االتحاد الروسي)  الرئيس:

  
  السيدة دوركاس كيبتوي (كينيا)  نواب الرئيس:

  الدكتور حسن محمد (ملديف)  
  الدكتورة راينا روا (بنما)  
  السيد ماركوس سامو (واليات ميكرونيزيا الموحدة)  
  الدكتور جواد اللواتي (عمان)  

  
  من بين نواب الرئيس الخمسة. اختيار الدكتور حسن محمد كمقرر األطرافوقرر مؤتمر   -١٨٢

  
من النظام الداخلي لمؤتمر األطراف في اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطاريـة  ٢٤عمًال بأحكام المادة   -١٨٣

مهــام الــرئيس. بشــأن مكافحــة التبــغ ســحبت القرعــة لتحديــد الترتيــب الــذي يــدعى نــواب الــرئيس وفقــًا لــه إلــى تــولي 
 والترتيب المعروض في هذه القائمة هو الترتيب الناتج عن سحب القرعة.
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تشـــــرين األول/ أكتـــــوبر  ١٨جلســـــته العامـــــة الخامســـــة، التـــــي عقـــــدت فـــــي واعتمـــــد مـــــؤتمر األطـــــراف فـــــي   -١٨٤
  والذي يعكس االتفاق المذكور أعاله. FCTC/COP6(29) القرار

  
  األطراف لمؤتمر السادسة للدورة المؤقت التقرير اعتماد  -٩
  

  FCTC/COP/6/INF.DOC./3و FCTC/COP/6/31 الوثيقتان  
  

 مـذكراً  ،)FCTC/COP/6/31 الوثيقـة فـي الوارد( األطراف لمؤتمر المؤقت التقرير إلى االنتباه لفت المقرر  -١٨٥
 المطولة المحاضر استبدال ومنها الكفاءة، تدابير من عدداً  الخامسة دورته في اعتمد، قد كان األطراف مؤتمر بأن

  .الدورة من األخير اليوم في األطراف ليعتمده مؤتمر أقصر، موجز بتقرير
  

 جــدول بنــود مــن بنــد كــل بشــأن واالســتنتاجات للمــداوالت مــوجزاً  للمــؤتمر المؤقــت الســابق ويتضــمن التقريــر  -١٨٦
 النهائيــة النســخة فـي بــاقي المــداوالت وسـتدرج. كتــوبرأ تشــرين األول/ ١٧الجمعــة الموافـق  يــوم ظهـر حتــى األعمـال
. السادســةالمؤقـت علـى أن تلحـق بـه جميــع القـرارات التـي يعتمـدها مـؤتمر األطـراف فـي دورتـه  التقريـر مـن المنقحـة
مــــن  اعتبــــاراً  ،يومــــاً  ١٥ لمــــدة وجــــدت، إن إلجــــراء التصــــويبات، لألطــــراف الكامــــل المؤقــــت التقريــــر يتــــاح وســــوف

  .٢٠١٤ تشرين الثاني/ نوفمبر ٤ الموافق الثالثاء يوم حتى تشرين األول/ أكتوبر ٢٠ االثنين يوم
  

 اعتمـــد مـــؤتمر األطـــراف التقريـــر مـــع ،تشـــرين األول/ أكتـــوبر ١٨ وفـــي جلســـته الخامســـة التـــي عقـــدت فـــي  -١٨٧
 تشـرين الثـاني/ ٤تصـويبات تـرد إليهـا حتـى  أي إدمـاج ذلـك في بما أمانة االتفاقية، قبل من النهائية صيغته مراعاة
  .٢٠١٤ نوفمبر

  
  اختتام أعمال الدورة –١٠

  
 التعليقـــات أدرجـــت والتـــي األطـــراف، لمـــؤتمر النهائيـــة الحصـــيلة إعـــالن مشـــروع الروســـي االتحـــاد وفـــد قـــدم  -١٨٨
 يتعلــق فيمــا الرئيســية العناصــر مــن علــى عــدد اإلعــالن الضــوء وســلط. اإلقليميــة المجموعــات مختلــف مــن الــواردة
 خاصـة تـدابير اتخـاذ وضـرورة السـارية ومكافحتهـا، غيـر األمـراض بالوقايـة مـن عالقتـه ذلك في بما التبغ، بمكافحة
لألشكال والطـرق  التصدي وأهمية التبغ، صناعة دوائر لجهود خاص بشكل المعرضة السكانية المجموعات لحماية
  .إليصال النيكوتين األجهزة من الجديدة

  
 إعــالن األطــراف مــؤتمر اعتمــد ،تشــرين األول/ أكتــوبر ١٨ عقــدت فــي الخامســة التــي العامــة الجلســة فــي  -١٨٩

  . FCTC/COP6(26) بموجب القرار موسكو
  

  .األطراف لمؤتمر السادسة الدورة اختتام الرئيس أعلن المعتادة، المجاملة عبارات تبادل وبعد  -١٩٠
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  ١الملحق 
  

  جدول األعمال 
  
  افتتاح أعمال الدورة  -١
  

  وتنظيم العمل جدول األعمال اعتماد  ١-١
  

  (المشروح)FCTC/COP/6/1 Rev.2 و  FCTC/COP/6/1 Rev.2 الوثيقتان
 

  أوراق اعتماد المشاركين  ٢-١
  

  FCTC/COP/6/2الوثيقة 
  

  لمكتب لتمثيل إقليم األمريكتين يحل محل ممثل كنداانتخاب عضو من هيئة ا  ٣-١
  
  طلبات الحصول على مركز مراقب لدى مؤتمر األطراف   -٢
  

  FCTC/COP/6/4 و FCTC/COP/6/3 Add.1و FCTC/COP/6/3 الوثائق
  
التقـدم العـالمي فـي تنفيـذ اتفاقيـة المنظمـة اإلطاريـة ثـم كلمة تلقيها رئيسة أمانة االتفاقيـة وتقريـر عـن   -٣

      مناقشة عامة
  FCTC/COP/6/DIV/3و FCTC/COP/6/5 Add.1، وFCTC/COP/6/5 الوثائق

   
  صكوك المعاهدات والمسائل التقنية  -٤
  

  المشروع بمنتجات التبغحالة بروتوكول القضاء على االتجار غير   ١-٤  
  

  FCTC/COP/6/6الوثيقة       
  

"التــدابير الســعرية والضــريبية مــن اتفاقيــة المنظمــة اإلطاريــة:  ٦المبــادئ التوجيهيــة لتنفيــذ المــادة   ٢-٤  
: تقرير مجموعة الصياغة المفتوحة العضوية العاملة بين الرامية إلى الحد من الطلب على التبغ"    
    الدورتين    
  FCTC/COP/6/7الوثيقة       

  
    : تقرير فريق الخبراء"المسؤولية"من اتفاقية المنظمة اإلطارية:  ١٩تنفيذ المادة   ٣-٤  
  FCTC/COP/6/8الوثيقة       

  
  مكافحة ومنع المنتجات الناشئة في العالم  ٤-٤  

  
    منتجات التبغ العديم الدخان   ١-٤-٤

  FCTC/COP/6/9الوثيقة       
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  نظم إيصال النيكوتين إلكترونيًا، بما فيها السجائر اإللكترونية   ٢-٤-٤
  

  FCTC/COP/6/10 Rev.1الوثيقة       
  

  تدخين التبغ بالنرجيلة  ٣-٤-٤
  

  FCTC/COP/6/11 Corr.1 و FCTC/COP/6/11 الوثيقتان      
  

مـــن اتفاقيـــة المنظمـــة  ١٨و ١٧بـــدائل زراعـــة التبـــغ المســـتدامة اقتصـــاديًا (فيمـــا يتعلـــق بالمـــادتين   ٥-٤  
  اإلطارية): تقرير الفريق العامل    

  
  FCTC/COP/6/12 الوثيقة    

  
مـن اتفاقيـة المنظمـة اإلطاريـة:  ١٠و ٩مواصلة إعداد المبادئ التوجيهية الجزئيـة لتنفيـذ المـادتين   ٦-٤  
  : تقرير الفريق العاملمنتجات التبغ وتنظيم الكشف عن منتجات التبغ" "تنظيم محتويات    

  
  FCTC/COP/6/14 Add.1و FCTC/COP/6/14 و FCTC/COP/6/13 الوثائق      

  
  تقييم أثر اتفاقية المنظمة اإلطارية  ٧-٤  

  
  FCTC/COP/6/15 الوثيقة      

  
تــدخل دوائــر ســتجدة فيمــا يتصــل بالماإلطاريــة: القضــايا المنظمــة مــن اتفاقيــة  ٣-٥ المــادةتنفيــذ   ٨-٤  
  صناعة التبغ     

  
  FCTC/COP/6/16 الوثيقة      

  
  تقديم التقارير والمساعدة في التنفيذ والتعاون الدولي  -٥
  

  ترتيبات تقديم التقارير بمقتضى اتفاقية المنظمة اإلطارية  ١-٥
  

 FCTC/COP/6/17الوثيقة 
  

  المنظمة اإلطاريةالتعاون الدولي من أجل تنفيذ اتفاقية   ٢-٥
  

  FCTC/COP/6/18الوثيقة 
  

  التدابير المستدامة بشأن تعزيز تنفيذ اتفاقية المنظمة اإلطارية: تقرير الفريق العامل  ٣-٥
  

 FCTC/COP/6/19الوثيقة 
  
مســـائل التجـــارة واالســـتثمار، بمـــا فيهـــا االتفاقـــات والتحـــديات القانونيـــة فيمـــا يخـــص تنفيـــذ اتفاقيـــة   ٤-٥

  اإلطاريةالمنظمة   
  

 FCTC/COP/6/20الوثيقة 
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  مسائل الميزانية والمسائل المؤسسية  -٦
  

    ٢٠١٣-٢٠١٢تقرير األداء الخاص بخطة العمل والميزانية   ١-٦
  FCTC/COP/6/21الوثيقة 

  
    ٢٠١٥-٢٠١٤تقرير األداء المبدئي الخاص بخطة العمل والميزانية   ٢-٦

  FCTC/COP/6/22 Add.1و FCTC/COP/6/22 الوثيقتان
  

    المساهمات المقدرة الطوعية  ٣-٦
  FCTC/COP/6/23الوثيقة 

  
    ٢٠١٧-٢٠١٦خطة العمل والميزانية المقترحتان للفترة المالية   ٤-٦

   FCTC/COP/6/INF.DOC./1 و FCTC/COP/6/24 Rev.1 ائقالوث
  FCTC/COP/6/INF.DOC./2 و

  
    تقرير هيئة مكتب مؤتمر األطراف عملية تعيين رئيس أمانة االتفاقية وتجديد مدة واليته:  ٥-٦

  FCTC/COP/6/25الوثيقة 
  

    استعراض اعتماد المنظمات غير الحكومية بصفة مراقب في مؤتمر األطراف  ٦-٦
  FCTC/COP/6/26الوثيقة 

  
    في دورات مؤتمر األطراف وهيئاته الفرعية  أفراد الجمهور  مشاركة  ٧-٦

  FCTC/COP/6/27الوثيقة 
  

    التعديالت الُمحتملة على النظام الداخلي لمؤتمر األطراف   ٨-٦
  FCTC/COP/6/28الوثيقة 

  
    موعد ومكان انعقاد الدورة السابعة لمؤتمر األطراف  -٧

 FCTC/COP/6/29 Rev.1الوثيقة 
  
    مؤتمر األطراف ونوابهانتخاب رئيس   -٨

  FCTC/COP/6/30الوثيقة       
  
    اعتماد التقرير المؤقت للدورة السادسة لمؤتمر األطراف  -٩

 FCTC/COP/6/INF.DOC./3و FCTC/COP/6/31 الوثيقتان
  

  اختتام أعمال الدورة  -١٠
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  ٢الملحق 
  

  قائمة الوثائق
    

FCTC/COP/6/1 Rev.2 جدول األعمال المؤقت  
FCTC/COP/6/1 Rev.2 
(annotated) 

  (المشروح) جدول األعمال المؤقت

FCTC/COP/6/2  التقرير الخاص بأوراق االعتماد  
FCTC/COP/6/3   لدى مؤتمر األطراف مراقب صفةطلبات الحصول على  
FCTC/COP/6/3 Add.1  لدى مؤتمر األطراف مراقب صفةطلبات الحصول على  
FCTC/COP/6/4   مراقـب  صـفةطلب المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (اإلنتربول) الحصول علـى

  لدى مؤتمر األطراف
FCTC/COP/6/5 تقريـر مـن أمانـة مـوجز – اإلطاريـة المنظمـة اتفاقيـة تنفيـذ فـي العـالمي التقـدم .

  االتفاقية
FCTC/COP/6/5 Add.1 موجز – اإلطارية المنظمة اتفاقية تنفيذ في العالمي التقدم  
FCTC/COP/6/6  بمنتجات التبغ حالة بروتوكول القضاء على االتجار غير المشروع  
FCTC/COP/6/7  منظمــة الصــحة العالميــة  مــن اتفاقيــة ٦مســّودة المبــادئ التوجيهيــة لتنفيــذ المــادة

الــــدورات  فريــــق الصــــياغة العامــــل بــــينتقريــــر  .اإلطاريــــة بشــــأن مكافحــــة التبــــغ
   والمفتوح العضوية

FCTC/COP/6/8   فريــق الصــياغة العامــل بــين تقريــر  ."المســؤولية" مــن االتفاقيــة: ١٩تنفيــذ المــادة
   الدورات والمفتوح العضوية

FCTC/COP/6/9 تقرير من منظمة الصحة العالمية .الدخان العديم التبغ مكافحة ومنع منتجات   
FCTC/COP/6/10 Rev.1  منظمة الصحة العالمية من تقرير .إيصال النيكوتين إلكترونياً ُنظم  
FCTC/COP/6/11 مكافحة منتجات تبغ النرجيلة والوقاية منها  
FCTC/COP/6/11 Corr.1 تصويب - مكافحة منتجات تبغ النرجيلة والوقاية منها  
FCTC/COP/6/12  ًمـــن  ١٨و ١٧بالمـــادتين (فيمـــا يتعلـــق  بـــدائل زراعـــة التبـــغ المســـتدامة اقتصـــاديا

  . تقرير الفريق العاملاتفاقية المنظمة اإلطارية)
FCTC/COP/6/13  التقــــدم بشــــأن تطــــوير المزيــــد مــــن المبــــادئ التوجيهيــــة الجزئيــــة مــــن أجــــل تنفيــــذ

تقرير  .منظمة الصحة العالمية بشأن مكافحة التبغمن اتفاقية  ١٠و ٩المادتين 
  من قبل الفريق العامل



FCTC/COP/6/31    Annex 2 

38 

FCTC/COP/6/14  مـــن اتفاقيـــة المنظمـــة اإلطاريـــة ١٠و ٩العمـــل الجـــاري فيمـــا يخـــص المـــادتين .
  تقرير من منظمة الصحة العالمية

FCTC/COP/6/14 Add.1 بشــــأن اختبــــار وقيــــاس  التقــــدم الُمحــــرز فــــي اعتمــــاد أســــاليب التحليــــل الكيميــــائي
  . تقرير من منظمة الصحة العالميةمحتويات السجائر وانبعاثاتها

FCTC/COP/6/15 تقرير من أمانة االتفاقيةاإلطارية المنظمة اتفاقية أثر تقييم .  

FCTC/COP/6/16  من اتفاقية المنظمـة اإلطاريـة: القضـايا المسـتجدة فيمـا يتصـل  ٣-٥تنفيذ المادة
  . بتدخل دوائر صناعة التبغ

FCTC/COP/6/17 :آليـــة لتيســـير إنشـــاء  ترتيبـــات تقـــديم التقـــارير بموجـــب اتفاقيـــة المنظمـــة اإلطاريـــة
  . تقرير من أمانة االتفاقيةاستعراض تقارير األطراف

FCTC/COP/6/18 أمانــــة مــــن . تقريــــر اتفاقيــــة المنظمــــة اإلطاريــــة التعــــاون الــــدولي مــــن أجــــل تنفيــــذ
  االتفاقية

FCTC/COP/6/19 تقرير الفريق التدابير المستدامة بشأن تعزيز تنفيذ اتفاقية المنظمة اإلطارية .
  العامل

FCTC/COP/6/20 تقريـر مـن اإلطاريـة المنظمـة اتفاقيـة المتصـلة بتنفيـذ واالسـتثمار التجـارة مسـائل .
  أمانة االتفاقية

FCTC/COP/6/21 ٢٠١٣-٢٠١٢والميزانية  تقرير األداء الخاص بخطة العمل  

FCTC/COP/6/22 تقريـــر ٢٠١٥-٢٠١٤بخطـــة العمـــل والميزانيـــة  تقريـــر األداء المبـــدئي الخـــاص .
  أمانة االتفاقيةمن 

FCTC/COP/6/22 Add.1 تقريـــر ٢٠١٥-٢٠١٤بخطـــة العمـــل والميزانيـــة  تقريـــر األداء المبـــدئي الخـــاص .
  من أمانة االتفاقية

FCTC/COP/6/23 المساهمات المقدرة الطوعية  

FCTC/COP/6/24 Rev.1 ٢٠١٧-٢٠١٦في الفترة المالية  خطة العمل والميزانية المقترحتان  

FCTC/COP/6/25 تقريــر مــن هيئــة مكتــب وتجديــد مــدة واليتــه عمليــة تعيــين رئــيس أمانــة االتفاقيــة .
  مؤتمر األطراف

FCTC/COP/6/26 بصفة مراقب في مؤتمر األطراف استعراض اعتماد المنظمات غير الحكومية  

FCTC/COP/6/27 اتفاقيـة المنظمـة اإلطاريـة  مشاركة أفراد الجمهـور فـي اجتماعـات مـؤتمر أطـراف
  وهيئاته الفرعية

FCTC/COP/6/28 لمـؤتمـر األطــراف التعديالت المحتملة على النظام الداخلي  
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FCTC/COP/6/29 Rev.1  العادية لمؤتمر األطراف ومكان ومدة انعقاد الدورة السابعةموعد  

FCTC/COP/6/30  رئــــيس مــــؤتمر األطــــراف ونوابــــه فــــي اتفاقيــــة منظمــــة الصــــحة العالميــــة انتخــــاب
  اإلطارية بشأن مكافحة التبغ

FCTC/COP/6/31 اتفاقيـــة منظمـــة الصـــحة  فـــيدورة السادســـة لمـــؤتمر األطـــراف المؤقـــت للـــتقريـــر ال
  بشأن مكافحة التبغ العالمية اإلطارية

  وثائق معلومات
  

FCTC/COP/6/INF.DOC./1  ٢٠١٧-٢٠١٦للفترة المالية  خطة العمل والميزانية المقترحتان.  
FCTC/COP/6/INF.DOC./2  العالميــــة  ترتيبــــات دعــــم الســــفر المتاحــــة ألطــــراف اتفاقيــــة منظمــــة الصــــحة

  .اإلطارية بشأن مكافحة التبغ
FCTC/COP/6/INF.DOC./3  مؤتمر األطرافتقرير الدورة السادسة ل.  

  
  المتنوعاتوثائق 

  
FCTC/COP/6/DIV/1  باإلنكليزية والفرنسية متاحة [ قائمة بأسماء المشاركين [  
FCTC/COP/6/DIV/2  في مؤتمر األطراف دليل المشاركين  
FCTC/COP/6/DIV/3  ،رئيســـة أمانـــة  خطـــاب الـــدكتورة فيـــرا دا كوســـتا إي ســـيلفا

  االتفاقية
FCTC/COP/6/DIV/4  المــديرة العامــة لمنظمــة  خطــاب الــدكتورة مارغريــت تشــان

  الصحة العالمية
FCTC/COP/6/DIV/5  الرئيس فالديمير بوتين رئيس االتحاد الروسي بيان  
FCTC/COP/6/DIV/6   ــــة ــــر الرعاي ــــدكتور فيرونيكــــا سكورتســــوفو، وزي خطــــاب ال

  الصحية في االتحاد الروسي
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  ٣الملحق 
  

  الرئيس فالديمير بوتين،  بيان
  رئيس االتحاد الروسي

  
  

  األصدقاء الكرام،
  

منظمـــة الوفـــود وضـــيوف الـــدورة السادســـة لمـــؤتمر األطـــراف فـــي اتفاقيـــة بأرحـــب فـــي موســـكو  يســـعدني أن
منظمـة الاتفاقيـة  الـذي لعبتـههـام الكبيـر و الدور الـقبـل كـل شـيء، أود أن أشـدد علـى و اإلطارية بشأن مكافحة التبـغ. 

هـدف تحسـين صـحة السـكان بشـكل فعـال باإلطارية في تعزيز الجهود الرامية إلى تنفيذ بـرامج دوليـة واسـعة النطـاق 
  من خالل مكافحة التبغ.

  
. دنالـفـي ب بفعاليـةتسـهيل ترويجهـا تعمـل علـى و لالتفاقية فكار األساسية األمقاصد و ال روسيا تؤيد تماماً إن 

أســرهم والنــاس مــن إلــى  فقــط إلــى المــدخنين ولكــن أيضــاً  وهــي ال تمتــد. جليــةإدمــان التبــغ  الناجمــة عــناألضــرار ف
 وحمـايتهمنحن نسعى للحد من تدخين التبغ، وحماية األطفال والبالغين من التعرض لدخان التبغ السـلبي، و حولهم. 

نحـن طبيـة لجميـع أولئـك الـذين يعـانون مـن إدمـان التبـغ. و نقـدم المسـاعدة ال وفـوق ذلـك فإننـامن اإلعالن عن التبـغ 
لتحقيق ذلك علينـا و . ومأمول العمر لمواطنيناللحفاظ على صحة األمة، وتحسين نوعية الحياة  جهدنا نبذل قصارى

النطــاق واســع الدعم الــعلــى النظــام القــانوني وتطــوير الرعايــة الصــحية الوقائيــة مــن جهــة، واالعتمــاد علــى  عــولأن ن
مكافحــة االســهام بشــكل كبيــر فــي  الممثــل لحضــراتكم مــن شــأنهمنتــدى المقتنــع أن  وٕاننــيمــن جهــة أخــرى.  للمجتمــع

فعالـة  استهالك التبـغ وتقـدم حلـوالً  المترتبة علىخفض الوفيات الناجمة عن األمراض  في إذ يعتبر عامالً التدخين، 
  !جاح في تحقيق مراميكموالن مثمراً  عمالً  أتمنى لكم جميعاً وٕانني في هذا المجال. 

  
  فالديمير بوتين
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  ٤الملحق 
  

  خطاب الدكتور فيرونيكا سكورتسوفو، 
  لرعاية الصحية في االتحاد الروسيوزير ا

  
  

  الزمالء األعزاء، 
  

الحكوميــة الدوليــة والمنظمــات  وممثلــي المنظمــات، بلــداً  ١٨٠وفــود مــن أكثــر مــن الستضــافة با لقــد تشــرفنا
القضايا  من أكثر والذي يعتبر واحداً التبغ، تعاطي مكافحة سبل لمناقشة الذين وفدوا من كل صوب غير الحكومية 

  لرعاية الصحية. ا الحادة والتي تواجه
  
هــذا  رويعتبــر تــوفي. ال يمكــن المســاس بــه كــل فــردلحــق و قيمــة حيويــة  تعتبــرالصــحة أن علينــا أن نتــذكر: و 

االستهانة بوباء األمراض غير السارية األخذ بالتفاقم  ومن ثم ال يمكن ألي بلدمن أهم وظائف الدولة.  واحداً الحق 
  .المسببة له التبغ أحد عوامل الخطر والذي يعتبر، بشكل خطير
  

لنتـائج المسـح  وفقـاً فتبـغ. لل البلدان اسـتهالكاً بين أكبر لفترة طويلة من  ومما يدعو لألسف أن روسيا كانت
  المدخنين. من ٪ من البالغين في روسيا٤٠كان ما يقرب من  ٢٠٠٩في عام  الذي تم إجراؤه العالمي

  
 بلـداناالنضـمام إلـى قائمـة الالدولـة. وكـان إلى اتخاذ تدابير فورية من جانـب وقد دعا هذا الرقم المؤسف  

نطـالق بالنسـبة لنـا. االنقطـة بمثابـة مة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبـغ التي صدقت على اتفاقية منظ
التزمـت معظـم  التـي الرعايـة الصـحية من أكثـر اتفاقـاتفريدة من نوعها: فهي من االتفاقيات التفاقية وتعتبر هذه اال

  وعلى نطاق واسع. عليها  قيصداألطراف بسرعة الت
  
 التدابير الرئيسـية لمكافحـة التبـغ والذي يحددمكافحة التبغ الوطني لمفهوم القمنا بتأسيس  ٢٠١٠في عام و 

المفروضة على منتجات التبغ، وتغيير السياسة الضـريبية،  يبة غير المباشرةوالضر  ،في روسيا، مثل زيادة األسعار
لمــواد الســامة فــي تــدابير للحــد مــن كميــة اواتخــاذ وفـرض حظــر شــامل أو جزئــي علــى التــدخين فــي األمــاكن العامـة، 

فعالياتـه حظـر اإلعـالن عـن التبـغ ورعايـة و التبـغ؛  تعـاطياآلثـار المترتبـة علـى بالوعي العـام  ٕاذكاءمنتجات التبغ، و 
  التبغ. إدمانالمساعدات الطبية للمواطنين وعالج وتنظيم ؛ له والترويج

  
ايــة المــواطنين مــن آثــار اعتمــاد القــانون االتحــادي بشــأن حمب بلــدنا خطــوة كبيــرة تخــذ، ا٢٠١٣فــي عــام و 

التـدابير األساسـية التـي يعتـرف بهـا المجتمـع  تنفيـذ ذي تـم بموجبـه، والـالالإراديالتبغ والتعرض لدخان التبغ  تعاطي
منتجـات التبـغ، اإلعـالن عـن حظـر وتـم مـن التـدخين،  خاليـةمرافق الخدمة العامة والنقـل تصبح ألول مرة و الدولي. 

وتتمثـل أي برنـامج عـن التـدخين.  عـرض قبـل ازعلـى شاشـة التلفـ رسـائل تحذيريـةكما أصبح من الضروري عرض 
التي تمكنه من توحيد المعايير من مختلف فروع القـانون فـي مجموعـة و الشاملة،  طبيعتهفي لقانون ل الميزة الرئيسية

جميـع  قمنـا بإدخـال على مدى سـت سـنوات منـذ انضـمام روسـيا إلـى االتفاقيـة اإلطاريـةو واحدة من التدابير. وهكذا، 
  . يها االتفاقيةالتدابير التي تنص عل
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 يشــاهدونأطفالنــا ولــم يعــد مــن التــدخين الســلبي، محميــين اآلن أصــبحوا ونتيجــة لــذلك، فــإن مــواطني بلــدنا 
معـــدالت الضـــريبة علـــى التبـــغ كـــل ســـنة وتزيـــد حظـــر جميـــع أشـــكال التـــرويج للتبـــغ. فقـــد تـــم  التبـــغ،عـــن  اتاإلعالنـــ

ولئـك الـذين كمـا يمكـن ألفحـص طبـي مجـاني، إجـراء في الوقـت نفسـه، يحـق لكـل فـرد و التضخم. ز بمعدالت تتجاو 
هــذه الخدمــة  يحتــاجون إلــى المســاعدات الطبيــة بمــا فــي ذلــك المســاعدة علــى اإلقــالع عــن التــدخين الحصــول علــي

اتصـــل الفحـــص و  بـــإجراءمليـــون شـــخص  ٣٥,٥أكثـــر مـــن قـــام . وأود أن أشـــير إلـــى أنـــه خـــالل العـــام األول مجانـــاً 
  قالع عن التدخين. إلاشخص بالخط الساخن لخدمة يقرب من مليون  ما

  
التأييـد الشـعبي، إال أن اإلحصـائيات ب حظـىولـن تللغاية االجراءات صارمة  تدعي أن هذهراء آسمعنا لقد 

قــام الخاصــة ن األر أالمقدمــة، كمــا تــدابير مكافحــة التبــغ  يــدعمونروس  مــواطنين ١٠بــين كــل تثبــت أن ثمانيــة مــن 
  ٪ لمواقع البيع بالتجزئة.٨٩٪ لمرافق الخدمة العامة و٩٦: باالمتثال لهذا الحظر مرتفعة

  
معـدل تقلـص ٪، و ١٧-١٦ بنحـو،نخفض استهالك التبـغ فقد االتدابير الجديدة نتائج إيجابية: لقد حققت و  
هــذا  نجــد أن ٢٠١١ فبــالرجوع إلــى عــام: ســاريةجميــع المجموعــات الرئيســية لألمــراض غيــر ال الناجمــة عــنالوفيــات 

وحقـق مـأمول العمـر المتوقـع أعلـى معدالتـه علـى مـر التـاريخ  .٢٠٢٠و ٢٠١٦ فـي عـامهو المستوى المتوقع كان 
الزيـادة  نسـجل، عامـاً  ٣٠أكثـر مـن على مـدى ألول مرة ف. بالنسبة للنساء عاماً  ٧٧تجاوز يو  ،عاماً  ٧٢ليصل إلى 

  السكانية الطبيعية. 
  

التبغ في روسـيا  تعاطي، وٕابطاء معدل مكافحة الدعةالسكون و  كون إلىك، نحن لسنا مستعدين للر ومع ذل
أن حكومــة االتحــاد  أوضــحهــذا، أود أن  إلــىالنظر وبــ. جــدواهالــذي أثبــت بالفعــل  القــانون التخفيــف مــن قبضــةأو 

 أعـدتمنتجـات التبـغ. وقـد بروع لقضاء على االتجـار غيـر المشـاباالنضمام إلى بروتوكول  الروسي قد اتخذت قراراً 
  . في هذا الشأنوزارة الرعاية الصحية بالفعل مشروع قانون 

  
فــي التقــدم العــالمي مــن  كبيــراً  إســهاماً  هــذا سيســهمأن مــؤتمر األطــراف  إننــي علــى يقــينالــزمالء األعــزاء! 

 وا. كما أود أن تجدالموضوعةومناقشات بناءة وتحقيق األهداف وافرة حة صأتمنى لكم ٕانني . و مجال مكافحة التبغ
  االتحاد الروسي.  ةوهي موسكو عاصم واحدة من أجمل مدن العالملمشاهدة فرصة بهذه التمتع للبعض الوقت 

  
  !المشاركةأشكركم على و 
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  ٥الملحق 
  

  الدكتورة مارغريت تشانخطاب 
  المديرة العامة لمنظمة الصحة العالمية

  
  ٢٠١٤تشرين األول/ أكتوبر  ١٣

  
  

 الــوزيرة العزيــزة أختــي وكــذلك األطــراف، لمــؤتمر السادســة الــدورة رئــيس مــون، جــين-تشــانغ األســتاذ أشــكر
  سكفورتسوفا. فيرونيكا

 
 واألمـــم العموميـــة الصـــحة مجـــال فـــي المـــوقرين واألصـــدقاء والـــزمالء المنـــدوبين حضـــرات الـــوزراء، معـــالي

  الغفير. حضوركم أرى أن ويسرني الحاضرين صفوف في القدامى األصدقاء من العديد أرى .المتحدة
 

  الخير، صباح وسادتي، سيداتي
 

لمـؤتمر  السادسـة الـدورة هـذه استضـافة علـى الروسـي االتحـاد حكومة أشكر أن لي اسمحوا بدء، ذي بادئ
 شخصــياً  شــهدت أنــي أذكــر أن وعلــي .اتفاقيــة منظمــة الصــحة العالميــة اإلطاريــة بشــأن مكافحــة التبــغاألطــراف فــي 

 الشــديدة التحــديات علــى التغلــب أجــل مــن بــالطبع فيرونيكــا واألخــت بعينــه بــوتين الــرئيس بقيــادة الحكومــة هــذه التــزام
  التبغ. لمكافحة الشمول شديد قانون إقرار إلى سعياً  المواجهة الصعوبة

  
 أشــكركم أن وأود السـنة. هــذه فـي حزيران/يونيــو شـهر مــن األول فـي الكامــل التنفيـذ حيــز القـانون دخــل وقـد

 الروســي. االتحــاد فــي أبــداً  يتحقــق لــن األمــر هــذا إن ســنوات منــذ األشــخاص مــن العديــد لــي قــال لقــد قيــادتكم. علــى
  قولهم. في أخطأوا أنهم إثبات على وأشكركم

 
 هــذا أحضــر لــن أننـي بعضــهم خمــن فقـد األشــخاص. مــن العديـد لــدى شــديداً  مامـاً اهت تثيــر هوايــة والتخمـين

  السارية. لألمراض األخرى الفاشيات من كثير في منهمكة ألني االجتماع
 
  األهمية. شديد ألنه االجتماع لهذا حضوري ألغي لن قطعًا. وال ال
 
  .التعليقات بعض تقديم من لي بدفال السارية، األمراض موضوع عن اأم
 

 حالــة مصــر أكــدت فقــد بقوتــه. قاطعــاً  تــذكيراً  المتغيــر الجــراثيم عــالم ذكرنــا فقــط الماضــية القليلــة األيــام وفــي
المسـبب  كورونـا لفيـروس وافـدة حالـة أول ظهـور عن النمسا وبلغت .H5N1 الطيور أنفلونزا بفيروس رضيع إصابة

 بفيــروس لإلصــابة حــالتين أول ظهــور األمريكيــة المتحــدة الواليــات وأكــدتلمتالزمــة الشــرق األوســط التنفســية فيهــا. 
  أراضيها. في إيبوال بفيروس للعدوى حالة أول ظهور إسبانيا أكدت كما فيها. إيبوال

  
  وسادتي، سيداتي

 
 منـه المفـروغ ومـن والجديـدة. القديمـة التهديدات من بكثير مليء عالم في التبغ مكافحة إلى اهتمامنا نوجه

 ومـن األشـخاص. مـن الماليـين بعـض أرواح إلنقـاذ وأفضـلها وأرسـخها الفـرص أكبـر لنـا يتـيح أمـر التبغ مكافحة نأ
  االجتماع. هذا انطالق حسن ألشهد اليوم بصحبتكم أكون أن الشديد سروري دواعي
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 لتبـغ.ا صـناعة لدوائر األول العدو بوصفها المنظمة موقف اعتناق عن قط أحجم لم جميعًا، تعلمون وكما
 الخاضــعة البينــات وقــوة العموميــة الصــحة صــوت الــروح بهــذه المنظمــة وتمــنح شــرف. عالمــة الموقــف هــذا وأعتبــر

  التبغ. صناعة دوائر من ومتوقعة عنيفة معارضة تواجه التي للبلدان النظراء الستعراض
 
 وسـيلة وبكـل أكبـر بشراسـة لـذلك التبـغ صـناعة دوائر تتصدى جديدة، ذروة اإلطارية االتفاقية تنفيذ بلغ وٕاذ

 فـــي الحكومـــات ضـــد المرفوعـــة الـــدعاوى شـــاعت وقـــد والممارســـات. الوســـائل هـــذه النحـــراف االكتـــراث دون ممكنـــة
  التبغ. منتجات أغلفة على كبيرة مصورة تحذيرات وضع على الموافقة ضد سيما وال الوطنية المحاكم

  
 ردع لمحاولـة الثنائيـة االسـتثمار معاهدات تبغال صناعة دوائر تستخدم خاص بوجه للقلق مثير اتجاه وفي
 عليـه الحال كان مما المعروفة الفعالية ذات القوية التبغ مكافحة تدابير عبر مواطنيها صحة حماية عن الحكومات
 ويصـحّ  أوروغـواي اعتمـدتها التـي التصـنيف وتـدابير التحذيريـة التوسيم بطاقات ضد المقدمة المطالبات إلى بالنسبة
  البسيط. التغليف يخص فيما أستراليا اتخذتها التي والجريئة المتينة اإلجراءات إلى نظراً  اً أيض ذلك

  
 التجــارة منظمــة فــي للخــالف مثــاراً  أيضــاً  كانــت أســتراليا اتخــذتها التــي البســيط التغليــف إجــراءات أن كمــا

 أي مـن أكثـر بـالخالف لمعنيـةا الثالثـة األطـراف عـدد وبلـغ الحالـة. هـذه صـوب األنظار جميع تتجه حيث العالمية.
  العالمية. التجارة منظمة تاريخ في مضى وقت

 
 المنبـر هـذا فـي صـوتها وٕاسـماع برنامجهـا عـرض علـى استحياء بال مؤخراً  التبغ صناعة دوائر أقدمت وقد
 عـدداً  إدارتـه مجلـس يتضـمن الـذي واالسـتثمار للضـرائب الـدولي المركـز دعـا وبـاألمس، التبـغ. لمكافحة المخصص

 دون يبية والســعرية الخاصــة بــالتبغالسياســات الضــر  مناقشــة أجــل مــن لالجتمــاع ومراقبيــه أطرافــه التبــغ، شــركات مــن
  الراسخة. مصالحهم عن الكامل اإلفصاح

 
  حيلهم. عليكم تنطلي أال وأرجو

 
 التوجيهيـــة المبـــادئ اعتمـــاد إلـــى الراميـــة وجهـــودكم قـــدراتكم تقـــويض وهـــو للعيـــان، واضـــح برنـــامجهم فـــإن

 المبـادئ وهـذه الخبـراء. بقيـادة ُوضـعت التـي السياسـات الضـريبية والسـعرية الخاصـة بـالتبغ بشـأن المقترحة الُمحكمة
 وجـه علـى والشـباب األطفـال تحمـي أن المعاهـدة، من السادسة المادة تنفيذ في استخدامها عند شأنها من التوجيهية
  التبغ. تعاطي بدء من الخصوص
 

 اآلراء لتسـجِّ  العـام، لالطـالع متاحـة اآلن أصـبحت التـي الصـناعة بدوائر الخاصة الداخلية الوثائق وتالل
 كــان مــا إذا تتنــاول – داخليــة مناقشــة – مناقشــة تســجل وهــي الوثــائق، هــذه إحــدى علــى ُأطلعكــم ودعــوني المتبادلــة.

 أن أود التـي اإلجابـات إحـدى جيـداً  وأذكـر بهـا. الخاصـة السوق من جزاءً  األطفال تعتبر أن الصناعة لدوائر ينبغي
  نريدهم." نحن إذن شفتان؟ لديهم "هل وهي: مباشرًا، نقالً  إليكم أنقلها

 
 حجـم زيـادة سـوى يريـدون ال فهم التبغ. صناعة دوائر تعتمده الذي التكتيك إذن هو وسادتي، سيداتي وهذا

  بالمرة. يعنيهم ال ذلك فإن األطفال قتل في تسببوا وٕان السوق، من حصتهم
 

  عليكم. تنطلي حيلهم تدعوا ال أخرى، ومرة
 
 السـجائر سـوق علـى هيمنتها من تزيد التبغ صناعة دوائر أن هو التالي حديالت التالي؟ التحدي هو ما ثم

 العـــالمي بــاليوم العــام هــذا احتفــال الشــركات إحــدى اســتغلت فقــد االســتغراب. إلــى يــدعو ال أمــر وهــو اإللكترونيــة.
 اإللكترونيــة للسـجائر التــرويج إلـى كافـة حكومــاتكم ودعـوة العالميــة الصـحة منظمـة دعــوة فـي التــدخين عـن لالمتنـاع
  تبيعها. التي المنتجات طريق عن إزهاقها في هي تتسبب التي األرواح بعض لحماية كوسيلة
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 من جزءاً  تكون أن وينبغي بل "يمكن أنها الشركة هذه أصرت حيث مألوفة، حجة مسامعنا إلى وردت كما
  المحتملة." الحلول ومن المناقشة هذه

 
 هـو التبـغ شـركات مـن شـركة ألي المفاوضـات طاولـة حـول كانـاً م إفسـاح إن قبـل، مـن قلـت فكما وكال. ال

  فراخكم. لرعاية الثعالب من لجنة تعيين بمثابة
 

  وسادتي، سيداتي
 

 األجــل وطويلــة فوريــة بفوائــد ســيعود اإلطاريــة االتفاقيــة تنفيــذ بــأن تفيــد المصــادر عديــدة بيِّنــات لــدينا تتــوافر
 قرارهـا – حكومـاتكم أي – المتحـدة لألمم العامة الجمعية درتأص عندما ،٢٠١١ عام في قلت وكما الصحة. على

 العالميـــة الصـــحة منظمـــة التفاقيـــة الكامـــل التنفيـــذ "إن نصـــه يقـــول والـــذي الســـارية، غيـــر األمـــراض بشـــأن التـــاريخي
ه التبغ مكافحة بشأن اإلطارية   اإلمراض." هذه إلى وقائية ضربة أقوى سيوجِّ

 
ـح نموذج فهي آخر. لسبب مهمة بالتبغ الخاصة المعاهدة أن الوقت بمرور ثبت وقد  أن يمكـن كيـف يوضِّ

 علـى تجتمـع عنـدما ومتسـقة، سلسلة بطريقة المتعددة المتحدة األمم وكاالت مع المتعددة الحكومية القطاعات تعمل
 أسباب إلى تعود يالت الكبرى الصحية الحالي القرن مخاطر زيادة مع النموذج هذا أهمية وتزداد مشترك. قيِّم هدف
 االتفاقيــة فــي الــواردة والمــواد المعاهــدة تنفيــذ أجــل مــن قصــوى جهــود مــن العــالم بلــدان تبذلــه مــا ومــع متعــددة، جذريــة
  كامًال. تنفيذاً 

 
  ،وسادتي سيداتي

 
 والـذي الُمثقـل األعمال جدول غمار تخوضون وأنتم موسكو، في هنا للغاية، مثمرة دورة لكم أتمنى دعوني

 ذاته. الوقت في حيوية أهمية يكتسي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



FCTC/COP/6/31    ANNEX 6 

46 

  ٦الملحق 
  

  خطاب الدكتورة فيرا دا كوستا إي سيلفا،
  رئيسة أمانة االتفاقية

  
  

  رئيس مؤتمر األطراف،   
  

  الوزراء والمندوبون والزمالء واألصدقاء وأسرتي:  
  

إن مــن دواعــي ســروري الكبيــر أن أكــون هنــا معكــم اليــوم فــي الــدورة السادســة لمــؤتمر األطــراف فــي اتفاقيــة   
مـا يقـرب  قـد مضـىلمنظمة الصـحة العالميـة اإلطاريـة بشـأن مكافحـة التبـغ وأول دورة لـي كرئيسـة ألمانـة االتفاقيـة. 

كانت أيامًا حافلة بالعمل بلغت ذروتهـا بوجـودي هنـا. وكـان دعمكـم وتشـجيعكم  –من أربعة أشهر منذ بداية واليتي 
  . فشكرًا لكم. بالغّي القيمةفي هذه األشهر األخيرة 

  
وأود أن أســدي شــكرًا خاصــًا لحكومــة االتحــاد الروســي علــى استضــافتها الــدورة السادســة لمــؤتمر األطــراف   

ق، من خالل تنفيذ أحكامها، تغييرًا في صحة شعبه. لقد كان تعاونها وتآزرها كونها مثاًال لطرف في المعاهدة حقَّ ول
  مع أمانة االتفاقية بشأن التخطيط لهذه الدورة وتنظيمها نموذجيين. 

  
المحــرز  وســوف تســنح لــي الفرصــة، خــالل الــدقائق القليلــة المقبلــة، لعــرض أنشــطة أمانــة االتفاقيــة والتقــدم  

خالل فترة السنتين الماضـية. بيـد أننـي أود، قبـل أن أبـدأ، أن أقـدم شـكري لسـلفي وزميلـي، هايـك نيكوغوزيـان، علـى 
عملــه المتفــاني كــرئيس ألمانــة االتفاقيــة علــى مــدى الســنوات الســبع الماضــية. لقــد اجتزنــا تحــت قيادتــه المفاوضــات 

خـــرى، وأود أن أقـــدم لـــه شـــكري الشخصـــي الخـــاص وكـــذلك الخاصـــة ببروتوكـــول االتفاقيـــة األول، ضـــمن نجاحـــات أ
  شكرنا جميعًا. 

  
  لقد شهدت السنتان األخيرتان بعض اإلنجازات البارزة.  

  
تقــديرًا لالحتياجــات، حيــث عملــت علــى نحــو وثيــق مــع حكومــات األطــراف  ١٦فقــد أجــرت أمانــة االتفاقيــة   

ق بتنفيـذ اتفاقيـة المنظمـة اإلطاريـة. واآلن صـار لـدينا الستبانة جوانب القوة والضـعف والفـرص والتحـديات فيمـا يتعلـ
المعلومات التي نحتاجها للبدء في سّد الفجوات والتعّلم من أفضل الممارسـات. والشـكر لألطـراف والجهـات المانحـة 

  التي يّسرت القيام بهذه العملية. 
  

ة مفتوح العضوية يعمل بين وكما تتذكرون، كانت الدورة الخامسة لمؤتمر األطراف قد أنشأت فريق صياغ  
، وتقديم مسـّودة كاملـة للنظـر فيهـا خـالل الـدورة ٦الدورتين لمواصلة العمل على وضع مبادئ توجيهية لتنفيذ المادة 

السادســة لمــؤتمر األطــراف. وهــذه المبــادئ التوجيهيــة هــي اآلن أمــامكم. وهــي مســتندة إلــى البّينــات وتــوّفر إرشــادات 
  م الرئيسي. قوية بشأن تنفيذ هذا الحك

  
. وهــي تبــّين أن تحســينات قابلــة للقيــاس ٢٠١٤طرفــًا خــالل دورة اإلبــالغ لعــام  ١٣٠وقــد تلقينــا تقــارير مــن   

. وخـالل السـنتين األخيـرتين، أدرج بعـض ٣-٥تحققت في عدد من مجاالت التنفيذ، لـيس أقلهـا فيمـا يتعلـق بالمـادة 
صـناعة التبـغ كجـزء مـن تشـريعات شـاملة  دوائـر ن تـدخلاألطراف أحكامًا تحمي رسم سياسات الصحة العموميـة مـ

لمكافحة التبغ. ويعتزم أطراف آخرون عمل الشيء نفسه. ومع ذلك، فعلى الرغم من أن التقارير توّفر حاليًا بيانات 
مفيدة، ألن اإلبـالغ عـن العمـل الجـاري علـى المسـتوى القطـري بشـأن اتفاقيـة المنظمـة اإلطاريـة يشـكل جـزءًا حاسـمًا 
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التنفيــذ النــاجح، فإننــا نســعى علــى الــدوام إلــى تحســين هــذه العمليــة. وفــي هــذا الصــدد، تــرد فــي جــدول األعمــال  مــن
  أحكام تُنشئ آلية لتيسير استعراض تقارير األطراف لكي تنظروا فيها وتتخذوا إجراءات بشأنها. 

  
الخاصـــــة  ١٩لمـــــادة وعقـــــدت أمانـــــة االتفاقيـــــة أيضـــــًا اجتمـــــاعين لخبـــــراء رشـــــحتهم األطـــــراف للنظـــــر فـــــي ا  

بالمسؤولية. وتقريرهم أمامكم لكي تنظروا فيه. ويبدو من الواضح أن هذا المجال يحتاج إلى المزيد من االستكشاف 
  يكون جانبًا رئيسيًا من عملنا.  والنظر، حيث ُيحتمل له أن

  
ى االتجــار ويســعدني علــى نحــو خــاص أن ُأبلغكــم أن لــدينا اآلن أربعــة أطــراف فــي بروتوكــول القضــاء علــ  

 ٪١٠منغوليـا. وذلـك  –ومنـذ األسـبوع الماضـي فقـط  –: نيكاراغوا وأوروغواي وغابون غير المشروع بمنتجات التبغ
ممـــا يلـــزم لـــدخول البروتوكـــول حيـــز النفـــاذ. وٕانـــي أعمـــل علـــى أن يكـــون دخـــول البروتوكـــول حيـــز النفـــاذ قبـــل الـــدورة 

ــز علــى إذكــاء الــوعي فــي جميــع حــدى األولويــات الرئيســية إالســابعة لمــؤتمر األطــراف  ألمانــة االتفاقيــة. وســوف نركِّ
قطاعــات الحكومــات. وســوف نــوفِّر أيضــًا الــدعم التقنــي ألطــراف اتفاقيــة المنظمــة اإلطاريــة بشــأن التصــديق علــى 
البروتوكــول أو قبولـــه أو الموافقــة عليـــه أو تأكيـــده رســميًا أو االنضـــمام إليــه لكـــي نحقـــق هــدف األطـــراف األربعـــين. 

فمــا لــم يــدخل البروتوكــول حيــز النفــاذ فلــن يكــون ســوى مجــرد وثيقــة جــديرة باإلعجــاب.  –يمكننــا أن نفقــد الــزخم  وال
نحتــاج إلــى تحويلــه إلــى قــانون ُملــزم، مــن أجــل تزويــد األطــراف بــاألدوات الكفيلــة بالقضــاء علــى االّتجــار غيــر  إننــا

  المشروع.
  

هـدفًا عالميـًا يتمثـل فـي تحقيـق  ٢٠١٣اعتمـدت فـي عـام وكما تذكرون، كانت جمعية الصـحة العالميـة قـد   
فـــي انتشـــار تعـــاطي التبـــغ الســـائد حاليـــًا فـــي صـــفوف األشـــخاص الـــذين يبلـــغ عمـــرهم  ٪٣٠انخفـــاض نســـبي بنســـبة 

أي أننــا،  –. واتفاقيــة المنظمــة اإلطاريــة هــي الوســيلة الرئيســية لتحقيــق ذلــك ٢٠٢٥ســنة أو أكثــر بحلــول عــام  ١٥
لغ هذا الهدف الطموح والحاسم دون جهـود متسـقة مـن جميـع األطـراف فـي سـبيل تنفيـذ االتفاقيـة بعبارة أخرى، لن نب

بالكامــل. وســوف يكــون العمــل مــع المنظمــة علــى جميــع مســتوياتها لضــمان تحقيــق هــذا النجــاح العــالمي فــي مجــال 
  لة.الصحة العمومية إحدى األولويات الرئيسية األخرى ألمانة االتفاقية في السنوات المقب

  
وأود أن أكرر التنبيه القوي الذي بدر من المديرة العامة هذا الصـباح. إن دوائـر صـناعة التبـغ ُتِصـر علـى 
التدخل في تنفيذ األطراف لالتفاقية على نحو لم يسبق له مثيل، مما يقتضي منا أكبر قدر من اليقظة. لقد صارت 

ن الــوطني وفــوق الــوطني، خلــف األبــواب الموصــدة أكثــر ُجــرأة خــالل العقــد الماضــي، حيــث تــدخلت علــى المســتويي
  وعلى المأل، وهذه عالمة على أن القوانين والسياسات التي يجري اعتمادها فّعالة. 

  
إننا نمتلك األدوات الكفيلة بوقف هذا النـوع مـن التـدخل الـذي تمارسـه دوائـر الصـناعة فـي عمـل الحكومـة. 

لحمايــة عمليـة رسـم سياســاتها فـي مجـال الصــحة العموميـة مـن تــدخل  تمـنح األطــراف الواليـة القانونيـة ٣-٥فالمـادة 
  دوائر صناعة التبغ.

  
وفي الوقت الذي واصلت دوائر صناعة التبغ فيه حماية أسواقها وتنميتها، عكفت أيضـًا بعنايـة وعـن عمـد 

رونيـة إليصـال على بذل الجهود في سبيل استحداث منتجات جديدة، بمـا فـي ذلـك شـراء شـركات إنتـاج الـنظم اإللكت
النيكوتين، بحيث صارت هذه المنتجات خاضعة لسيطرتها. وكمنَتج من منتجات دوائر صناعة التبـغ، هنـاك خطـر 
من أن يكون مستقبل النظم اإللكترونية إليصال النيكوتين مشوبًا بالمغالطات، على نحو يعيد إلـى األذهـان الحلـول 

الماضي مثـل اسـتخدام الفالتـر والتبـغ القليـل القـار. وقـد أخـذت بّينـات المريبة التي اقترحتها دوائر صناعة التبغ في 
في الظهور توًا لمساعدتنا على اتخاذ قرارات مستنيرة ومستندة إلى البّينات بشأن الوضع الحقيقي للـنظم اإللكترونيـة 

النيكـوتين هـي نهايـة إليصال النيكوتين. وليس هناك من سبب يدعونا إلى االعتقاد بأن الـنظم اإللكترونيـة إليصـال 
المطــاف. فمــن المــرجح أن المنتجــات المبتكــرة والمســتجدة ستســتمر فــي الظهــور. وفــي هــذا الصــدد، ســوف تنظــرون 

  أيضًا في تقارير عن تعاطي التبغ عديم الدخان والنارجيلة.
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زارعين وباعتباري قادمة من بلد يـزرع التبـغ، ُيمكننـي أن أشـهد علـى كيفيـة تضـليل دوائـر صـناعة التبـغ للمـ
واســتخدامهم لتبريــر هجومهــا علــى تــدابير مكافحــة التبــغ الســليمة. وهــذه األســاليب التــي تتبعهــا دوائــر صــناعة التبــغ 
توِجــــد تعقيــــدات إضــــافية لألطــــراف التــــي تنفــــذ أحكــــام الحــــّد مــــن الطلــــب، وعــــالوة علــــى ذلــــك، فيمــــا يتعلــــق بوضــــع 

ر لحمايــة البيئــة. وزّراع التبــغ هــم أكثــر أعضــاء سلســلة االســتراتيجيات التــي تــدعم اســتبانة أســباب رزق بديلــة وتــدابي
التبــغ ضــعفًا، وكثيــرًا مــا يعــانون مــن األضــرار الصــحية الناجمــة عــن عملهــم الــذي يتنــاول التبــغ الخــام والصــعوبات 
االقتصــادية الناجمــة عــن ترتيبــات العمــل غيــر المنصــفة. ومــن أجــل حمــايتهم، مــن الضــروري أن تكــون قطاعــات 

ية الزراعية والعمل أطرافًا رئيسيًة في أي برنامج شامل لمكافحة التبغ. وتُقـدَّم أيضـًا خيـارات سياسـاتية الزراعة والتنم
  لكي تنظر فيها الدورة السادسة لمؤتمر األطراف.  ١٨و ١٧وتوصيات فيما يتعلق بالمادتين 

  
ا جميعـــًا أن نتـــذكر أكثـــر ومــع انتقالنـــا إلـــى العقـــد الثـــاني مـــن اتفاقيـــة المنظمـــة اإلطاريـــة، أود أن أطلـــب مّنـــ

ــالنظر إلــى االســتهداف مــن جانــب دوائــر الصــناعة والســياق االجتمــاعي وظــروف  المجموعــات الســكانية ضــعفًا. فب
الحيــاة البســيطة، فــإن النســاء واألطفــال والفقــراء هــم علــى األرجــح األكثــر معانــاة مــن أثــر األمــراض المتصــلة بــالتبغ. 

تبغ جزء ضروري من التنمية القوية. ومن أجـل حمايـة األكثـر ضـعفًا وتعزيـز ونحن نعلم منذ أمد بعيد أن مكافحة ال
التغييرات المستدامة، يتعّين علينا أن نعمل عبر القطاعات من خالل نهج يشمل الحكومة ككل وُيدمج الصـحة فـي 

  تماعية المتصلة بتعاطي التبغ.ججميع السياسات لكي نخفض األعباء الصحية واال
  

ـــة، وهـــذا وقـــت مثيـــر لل ـــاك العديـــد مـــن  وٕانحمـــاس فـــي مجـــال الصـــحة العموميـــة العالمي يكـــن معقـــدًا. وهن
األولويات المتنافسة، ولكن ُتشّجعني التصريحات التـي صـدرت مـؤخرًا عـن اقتـراب التبـغ مـن مراحـل وجـوده النهائيـة 

تـوّفر لنـا أمثلـة حّيـة سيما في بلدان يتراجع فيها وباء التبغ. وهنـاك بعـض األطـراف التـي من قادة رأي مشهورين، ال
فهــذه األطــراف تــدفع  –علــى مــا ننــادي بــه كثيــرًا وهــو أن اتفاقيــة المنظمــة اإلطاريــة هــي حــّد أدنــى، ولــيس أقصــى 

  بسياساتها إلى أعلى المستويات. 
  

ونحـن نشـكِّل فـي الوقـت نفســه جماعـة. ونجاحاتنـا تُقـاس وتحـدِّد اســتعدادنا لجعـل هـذا النـوع مـن اإلنجــازات 
في متناول جميع األطراف. واآلن هو الوقت الذي يتعّين فيه زيادة التعاون على تنفيذ اتفاقية المنظمة اإلطارية من 

  كل نوع وعلى كل مستوى، من أجل تعزيز التعّلم والفرص. 
  

يد أننا نعيش في زمن يتسم بالصعوبات المالية. والمطلوب منا جميعـًا، سـواًء فـي منازلنـا أو حكوماتنـا أو ب
منظماتنا، أن نعمل المزيد بقدر أقل من الموارد. ولكي نبلـغ بواقعيـة أهـدافنا النبيلـة، وٕان تكـن أيضـًا الطموحـة جـدًا، 

أن تكــون الشــراكة والتنســيق والتعــاون القــيم التشــغيلية األساســية المتعلقــة بالمعاهــدة والبروتوكــول الملحــق بهــا، يتعــّين 
ألمانــة االتفاقيــة. ولقــد تحــدثت مــع زمالئنــا علــى جميــع مســتويات المنظمــة، وهــم علــى أهبــة االســتعداد لــدعم عملنــا 

  ويدعوننا لدعم عملهم. فنحن نكوِّن معًا فريقًا قويًا يمتلك مهارات وواليات متكاملة.
  

علــى شــمول اتفاقيــة المنظمــة اإلطاريــة بشــأن مكافحــة التبــغ. فلــم  للتأكيــدأن أقضــي ُبرهــة  وفــي الختــام، أود
يكن لالتفاقية أن تكون ناجحة على هذا النحو، سواًء خالل التفاوض بشأنها أو تنفيذها، لو لـم نكـن قـد عملنـا علـى 

يقة أعضـاء حاسـمون ورئيسـيون فـي نحو وثيق مع زمالئنا وشركائنا. والمجتمع المدني ووكاالت األمم المتحـدة الشـق
الجماعة التي أدت إلى نجاح المعاهدة. وسوف تسـعى أمانـة االتفاقيـة بنشـاط إلـى تعزيـز تعاوننـا وزيادتـه مـع جميـع 

  أصدقاء المعاهدة. 
  

ولقد كان من حسن حظي أن قابلت العديد منكم خالل اإلعداد لهـذه الـدورة. ولـدينا جـدول أعمـال مشـحونًا   
جرائيــة. ونحــن نعلــم أن أيــام مــؤتمر األطــراف طويلــة وتقتضــي منــا جميعــًا الكثيــر، إ بمســائل جوهريــة و علــى الســواء 

  ولكنها أيضًا من أكثر أيام فترة السنتين إثمارًا. وٕاني أتطلع إلى العمل معكم جميعًا هذا األسبوع.
  

  شكرًا لكم.  
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  ٧الملحق 
  

  القـــرارات
  

  :وقد اعتمد مؤتمر األطراف القرارات التالية والواردة في هذه القائمة
  

FCTC/COP6(1)   عضو في هيئة المكتب لتمثيل إقليم األمريكتين التابع للمنظمةانتخاب  

FCTC/COP6(2)  طلبات الحصول على صفة مراقب لدى مؤتمر األطراف  

FCTC/COP6(3)  انتخاب أعضاء مكتب اللجنتين ألف وباء  

FCTC/COP6(4)  أوراق اعتماد المشاركين  

FCTC/COP6(5)   التــدابير الســعرية مــن اتفاقيــة المنظمــة اإلطاريــة  ٦المبــادئ التوجيهيــة لتنفيــذ المــادة)
  والضريبية الرامية إلى الحد من الطلب على التبغ)

FCTC/COP6(6)  اء على االتجار غير المشروع بمنتجات التبغحالة بروتوكول القض(  

FCTC/COP6(7)   من اتفاقية المنظمة اإلطارية: "المسؤولية" ١٩تنفيذ المادة  

FCTC/COP6(8)  منتجات التبغ عديم الدخان  

FCTC/COP6(9)   ًُنظم إيصال النيكوتين إلكترونيًا وُنظم إيصال مواد غير النيكوتين إلكترونيا  

FCTC/COP6(10)  مكافحة منتجات تبغ النرجيلة والوقاية منها  

 FCTC/COP6(11)   مــن اتفاقيــة  ١٨و ١٧بــدائل زراعــة التبــغ المســتدامة اقتصــاديًا (فيمــا يتعلــق بالمــادتين
  المنظمة اإلطارية)

FCTC/COP6(12)   مـــــن اتفاقيـــــة  ١٠و ٩مواصـــــلة إعـــــداد المبـــــادئ التوجيهيـــــة الجزئيـــــة لتنفيـــــذ المـــــادتين
  المنظمة اإلطارية

FCTC/COP6(13)  تقييم أثر اتفاقية المنظمة اإلطارية  

FCTC/COP6(14)   حمايــة سياســات الصــحة العموميــة فيمــا يتعلــق بمكافحــة التبــغ مــن المصــالح التجاريــة
  وأية مصالح راسخة أخرى لدوائر صناعة التبغ

FCTC/COP6(15)  ترتيبات تقديم التقارير بمقتضى اتفاقية المنظمة اإلطارية  

FCTC/COP6(16)   الســــعي إلــــى تعزيــــز إســــهام مــــؤتمر األطــــراف فــــي تحقيــــق الغايــــة العالميــــة المتعلقــــة
  باألمراض غير السارية والخاصة بالحد من تعاطي التبغ

FCTC/COP6(17)  التدابير المستدامة بشأن تعزيز تنفيذ اتفاقية المنظمة اإلطارية  



FCTC/COP/6/31    Annex 7 

50 

FCTC/COP6(18)   اإلطاريــة وتســوية النزاعــات المتعلقــة بتنفيــذ المســائل المتصــلة بتنفيــذ اتفاقيــة المنظمــة
  االتفاقية أو تطبيقها

FCTC/COP6(19)   مسائل التجارة واالسـتثمار، بمـا فيهـا االتفاقـات والتحـديات القانونيـة فيمـا يخـص تنفيـذ
  اتفاقية المنظمة اإلطارية

FCTC/COP6(20)   ٢٠١٥-٢٠١٤تعديالت خطة عمل وميزانية الفترة المالية  

FCTC/COP6(21)  المساهمات المقــدرة الطــوعيـة  

FCTC/COP6(22)  عملية تعيين رئيس أمانة االتفاقية وتجديد مدة واليته  

FCTC/COP6(23)  اعتماد المنظمات غير الحكومية بصفة مراقب في مؤتمر األطراف  

FCTC/COP6(24)  يــــة المنظمــــة التعــــديالت الُمدخلــــة علــــى النظــــام الــــداخلي لمــــؤتمر األطــــراف فــــي اتفاق
  اإلطارية

FCTC/COP6(25)  أهمية ضمان الشفافية في جلسات مؤتمر األطراف وهيئاته الفرعية  

FCTC/COP6(26)  إعـــالن مــوسـكـــو  

FCTC/COP6(27)   ٢٠١٧-٢٠١٦خطة العمل والميزانية المقترحتان للفترة المالية  

FCTC/COP6(28)   األطراف في اتفاقية المنظمة االطاريةموعد ومكان انعقاد الدورة السابعة لمؤتمر  

FCTC/COP6(29)  انتخاب رئيس مؤتمر األطراف في اتفاقية المنظمة اإلطارية ونوابه الخمسة  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



FCTC/COP/6/31  Annex 7  

51 

FCTC/COP6(1)   عضو في هيئة المكتب لتمثيل إقليم األمريكتين التابع للمنظمةانتخاب  
  

  نظامه الداخلي؛من  ٢٤و ٢١، وفقًا للمادتين ر األطرافمؤتم  
  

إذ يــرى أن كنــدا لــن ُتمّثــل فــي الــدورة السادســة لمــؤتمر األطــراف، وأن ممثــل كنــدا فــي هيئــة مكتــب مــؤتمر   
  ؛٢٠١٤تشرين األول/ أكتوبر  ١٣األطراف قد استقال بناًء على ذلك من منصبه اعتبارًا من 

  
ممثــل اإلقلــيم عوضــًا عــن األمــريكتين لتمثيــل إقلــيم  ارشــحهوٕاذ يــرى أيضــًا أن الســيدة راينــا روا مــن بنمــا قــد   

  كندا للفترة المتبقية من واليته،
  

 مكتب مؤتمر األطراف حتى اختتـام دورةفي هيئة بنما لتمثيل إقليم األمريكتين  من ينا روااالسيدة ر  ينتخب  
  السادسة. المؤتمر

  
)٢٠١٤بر أكتو / تشرين األول ١٣(الجلسة العامة األولى،   

  
  

FCTC/COP6(2)  طلبات الحصول على صفة مراقب لدى مؤتمر األطراف  
  

  مؤتمر األطراف،
  

ــــة  ــــر حكومي ــــع منظمــــات غي ــــى صــــفة مراقــــب والمقدمــــة مــــن أرب ــــات الحصــــول عل ــــي طلب بعــــد أن نظــــر ف
 FCTC/COP/6/3 Add. 1و FCTC/COP/6/3حكوميـــــــة دوليـــــــة واحـــــــدة  والتـــــــي وردت فـــــــي الوثـــــــائق  ومنظمـــــــة

  ،FCTC/COP/6/4و
  

  من نظامه الداخلي ما يلي: ٣١و ٣٠وفقًا للمادتين  يقرر
  

 أن يمنح صفة مراقب إلى:  (أ)
 

  ؛تحالف مكافحة التبغ في جنوب شرق آسيا  •
  حملة تحرير األطفال من التبغ؛  •

  
أن يرجئ النظر في طلب الحصول على صفة مراقب والمقدم من جماعة شرق أفريقيـا إلـى حـين   (ب)

 لمؤتمر األطراف؛انعقاد الدورة التالية 
 

 أن يرفض طلبات الحصول على صفة مراقب والمقدمة من:  (ج)
 

  منظمة المزارعين العالمية؛  •
  إطار الصندوق االستئماني لمكافحة التبغ في زمبابوي؛  •
  .)اإلنتربول( الدولية الجنائية الشرطة منظمة  •

  
 )٢٠١٤تشرين األول/ أكتوبر  ١٣(الجلسة العامة األولى، 
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FCTC/COP6(3)  انتخاب أعضاء مكتب اللجنتين ألف وباء  
  

مـــن النظـــام الـــداخلي  ٢٨انُتخـــب أعضـــاء المكتـــب التاليـــة أســـماؤهم فـــي اللجنتـــين ألـــف وبـــاء، طبقـــًا للمـــادة   
  لمؤتمر األطراف:

  
  (تايلند)فاداكان  –ننتافارن فيشيت  ةاألستاذ    الرئيس  اللجنة ألف:

  
  ريو (إكوادور)الدكتور ديفيد أكو   نائبا الرئيس    
  )جمهورية إيران اإلسالمية( سيد بهزاد فاليزادهال        

  
  السيد آندرو بالك (المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى    الرئيس  اللجنة "ب":

  وأيرلندا الشمالية)        
  

  الدكتور إيفانهوي إسكارتين (الفلبين)  نائبا الرئيس    
  الدكتور ويالني تشيلينغوي (زامبيا)        

 

  )٢٠١٤تشرين األول/ أكتوبر  ١٣(الجلسة العامة الثانية، 
  
  

FCTC/COP6(4)  أوراق اعتماد المشاركين  
  

  مؤتمر األطراف،  
  

  بصحة أوراق اعتماد ممثلي األطراف التالية: يقر  
  

 بوتـــان،أفغانســـتان، الجزائـــر، أرمينيـــا، أســـتراليا، النمســـا، آذربيجـــان، البحـــرين، بـــنغالديش، بـــيالروس، بلجيكـــا، بـــنن، 
البرازيــــل، برونــــي دار الســــالم، بلغاريــــا، بوركينــــا فاصــــو، بورونــــدي، كمبوديــــا، الكــــاميرون، تشــــاد، شــــيلي، الصــــين، 
كولومبيــا، جــزر القمــر، الكونغــو، كوســتاريكا، كــوت ديفــوار، كرواتيــا، قبــرص، الجمهويــة التشــيكية، جمهوريــة كوريــا 

الـدانمرك، جيبـوتي، مصـر، إثيوبيـا، االتحـاد األوروبـي، فنلنـدا،  الديمقراطية الشعبية، جمهورية الكونغو الديمقراطيـة،
بيسـاو، غيانـا، هنـدوراس، هنغاريـا، الهنـد،  -فرنسا، غابون، جورجيا، ألمانيا، غانا، اليونان، غواتيماال، غينيا، غينيـا

ــــان، األردن، كازاخســــتان، ــــة إيــــران اإلســــالمية، العــــراق، أيرلنــــدا، إيطاليــــا، جامايكــــا، الياب كينيــــا، الكويــــت،  جمهوري
قيرغيزستان، جهورية الو الديمقراطيـة الشـعبية، التفيـا، ليسـوتو، ليبيـا، لكسـمبرغ، مدغشـقر، ماليزيـا، ملـديف، مـالي، 
مالطـــة، موريتانيـــا، موريشـــيوس، المكســـيك، واليـــات ميكرونيزيـــا الموحـــدة، منغوليـــا، الجبـــل األســـود، ناميبيـــا، نيبـــال، 

ريا، النرويج، ُعمان، باكستان، بـاالو، بنمـا، بيـرو، الفلبـين، بولنـدا، البرتغـال، قطـر، هولندا، نيكاراغوا، النيجر، نيجي
جمهوريــــة كوريــــا، جمهوريــــة مولــــدوفا، رومانيــــا، االتحــــاد الروســــي، ســــاموا، الســــنغال، صــــربيا، سيشــــيل، ســــنغافورة، 

يـــة العربيـــة الســـورية، تايلنـــد، ســـلوفاكيا، جنـــوب أفريقيـــا، أســـبانيا، ســـري النكـــا، الســـودان، ســـوازيلند، الســـويد، الجمهور 
لشـتي، توغـو، ترينيـداد وتوبـاغو، تركيـا، أوغنـدا، اإلمـارات العربيـة  -جمهورية مقدونية اليوغوسالفية السـابقة، تيمـور

  المتحدة، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، أوروغواي، أوزبكستان، فييت نام، اليمن، زامبيا.
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ألطراف الواردة أسماؤها أدناه المشاركة مؤقتًا في الدورة مع التمتع بكل الحقـوق فـي مـؤتمر وتحق لممثلي ا
  األطراف ريثما تصل أوراق اعتمادهم الرسمية:

  
جزر كوك، إكـوادور، إسـتونيا، غامبيـا، ليتوانيـا، جـزر مارشـال، المملكـة العربيـة السـعودية، جـزر سـليمان، 

  ورية تنزانيا المتحدة.تركمانستان، توفالو، أوكرانيا، جمه
 

  )٢٠١٤تشرين األول/ أكتوبر  ١٥، الرابعة(الجلسة العامة 
  
  

FCTC/COP6(5)   التـــدابير مـــن اتفاقيـــة المنظمـــة اإلطاريـــة  ٦المبـــادئ التوجيهيـــة لتنفيـــذ المـــادة)
  السعرية والضريبية الرامية إلى الحد من الطلب على التبغ)

  
  مؤتمر األطراف،

  
مـن  (التـدابير السـعرية والضـريبية الراميـة إلـى الحـد مـن الطلـب علـى التبـغ) ٦إذ يأخذ في الحسـبان المـادة   

  اتفاقية المنظمة اإلطارية؛
  

وٕاذ يـــذّكر بأنـــه كـــان قـــد اعتمـــد فـــي دورتـــه الخامســـة مجموعـــة مـــن المبـــادئ التوجيهيـــة والتوصـــيات لتنفيـــذ   
إنشــاء فريــق صــياغة عامــل بــين الــدورتين ومفتــوح العضــوية لمواصــلة مــن اتفاقيــة المنظمــة اإلطاريــة وقــرر  ٦ المــادة

العمــل علــى وضــع المبــادئ التوجيهيــة وتقــديم مســّودة كاملــة لكــي ينظــر فيهــا فــي دورتــه السادســة، وٕاذ يرحــب بتقريــر 
  التي تتضمن تلك المسّودة؛ FCTC/COP/6/7الفريق العامل الوارد في الوثيقة 

  
لمبــادئ التوجيهيــة هــو مســاعدة األطــراف علــى الوفــاء بالتزاماتهــا بموجــب وٕاذ يؤكــد أن الغــرض مــن هــذه ا  

  من االتفاقية، ٢-٦و ٢من اتفاقية المنظمة اإلطارية، ويضع في اعتباره أحكام المادتين  ٦المادة 
  
  من اتفاقية المنظمة اإلطارية الواردة في ملحق هذا القرار؛ ٦المبادئ التوجيهية لتنفيذ المادة  يعتمد  -١
  
أمانـــة االتفاقيـــة أن تتـــيح وتحـــدِّث بانتظـــام، مـــن خـــالل موقـــع علـــى شـــبكة اإلنترنـــت، البحـــوث  مـــن يطلـــب  -٢

مـــن اتفاقيـــة المنظمـــة  ٦والدراســـات وســـائر المـــواد المرجعيـــة المفيـــدة ذات الصـــلة بالمبـــادئ التوجيهيـــة لتنفيـــذ المـــادة 
  اإلطارية.
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  الملحق
  

  اإلطارية المنظمة من اتفاقية ٦المادة دة المبادئ التوجيهية لتنفيذ وّ مس
  

  التبغ على الطلب من الحد إلى والضريبية الرامية السعرية التدابير
  
 مقدمة  -١

 
 الغرض المنشود من المبادئ التوجيهية

  
وفقــًا لألحكــام األخــرى التفاقيــة منظمــة الصــحة العالميــة اإلطاريــة بشــأن مكافحــة التبــغ (اتفاقيــة المنظمــة اإلطاريــة) 
وقرارات مؤتمر األطراف ترمي هذه المبادئ التوجيهية إلى مساعدة األطراف على تحقيق أهدافها والوفاء بالتزاماتها 

مــن اتفاقيــة المنظمــة اإلطاريــة. وتســتند المبــادئ التوجيهيــة إلــى أفضــل البّينــات المتاحــة، وأفضــل  ٦بموجــب المــادة 
  تدابير ضريبية وسعرية للحد من استهالك التبغ. الممارسات والخبرات لدى األطراف التي طبَّقت بنجاح

  
 المبادئ التوجيهية

  
يلقــي تعــاطي التبــغ بعــبء اقتصــادي ثقيــل علــى عــاتق المجتمــع عمومــًا. ويخلِّــف ارتفــاع التكــاليف الصــحية المباشــرة 
المصاحبة لألمراض ذات الصلة بالتبغ، وارتفاع التكاليف غير المباشـرة المرتبطـة بالوفيـات المبكـرة، والعجـز النـاجم 

  ثارًا خارجية سلبية بالغة لتعاطي التبغ. عن األمراض ذات الصلة بالتبغ، والخسائر اإلنتاجية، آ
  

وال تؤدي الضرائب الفعالة التي تفـرض علـى التبـغ إلـى التقليـل مـن هـذه اآلثـار الخارجيـة عبـر الحـد مـن االسـتهالك 
واالنتشار فحسب بل إنها تسهم أيضًا في تقليل اإلنفاق الحكومي على تكاليف الرعايـة الصـحية المتعلقـة باسـتهالك 

  التبغ.
  
مـــة إقـــرار واســـع النطـــاق بـــأن السياســـات الضـــريبية والســـعرية مـــن بـــين أنجـــع الوســـائل للتـــأثير علـــى الطلـــب علـــى وث

مــن اتفاقيــة المنظمــة اإلطاريــة يعتبــر  ٦منتجــات التبــغ وبالتــالي علــى اســتهالكها. وبنــاًء علــى هــذا فــإن تنفيــذ المــادة 
بذولـة لتحسـين الصـحة العموميـة. وينبغـي أن ُتطبَّـق عنصرًا أساسيًا في سياسة مكافحة التبغ ومن ثم في الجهود الم

  ضرائب التبغ كجزء من استراتيجية شاملة لمكافحة التبغ بما يتماشى مع المواد األخرى لالتفاقية اإلطارية.
  

  من اتفاقية المنظمة اإلطارية على المبادئ التوجيهية التالية. ٦ويرتكز تنفيذ المادة 
  
 الخاصة بالتبغ حق سيادي لألطراف تحديد السياسات الضريبية  ١-١
 

إن جميــع أجــزاء المبــادئ التوجيهيــة تحتــرم الحــق الســيادي لألطــراف فــي تحديــد ووضــع سياســاتها الضــريبية، وفقــًا 
  من اتفاقية المنظمة اإلطارية. ٢-٦للمادة 

 
 ضرائب التبغ الفعالة تحد كثيرًا من استهالك التبغ ومعدل انتشاره  ٢-١
 

فـــرض ضـــرائب فعالـــة علــى منتجـــات التبـــغ تـــؤدي إلـــى ارتفــاع ســـعر اســـتهالكها الفعلـــي (المراعـــي  مــن المستصـــوب
للتضــخم) ألنهــا تخفــض اســتهالكها ومعــدل انتشــارها وبالتــالي تــؤدي إلــى الحــد مــن معــدالت الوفــاة والمراضــة وٕالــى 



FCTC/COP/6/31  Annex 7  

55 

من البدء فـي اسـتهالك تحسين صحة السكان. وتتسم زيادة ضرائب التبغ بأهمية بالغة بوجه خاص لحماية الشباب 
  التبغ واالستمرار فيه.

  
 ضرائب التبغ الفعالة هي مصدر هام لإليرادات  ٣-١
 

تســـهم ضـــرائب التبـــغ الفعالـــة بشـــكل كبيـــر فـــي الميزانيـــات الحكوميـــة. وبصـــفة عامـــة فـــإن زيـــادة ضـــرائب التبـــغ تزيـــد 
نخفـاض فـي اسـتهالك منتجـات التبـغ اإليرادات الحكومية أكثـر فـأكثر، حيـث إن زيـادة الضـريبة تفـوق عـادة قيمـة اال

  الناجم عنها.
  
 ضرائب التبغ تتسم بالكفاءة من الناحية االقتصادية وتقلل اإلجحاف الصحي  ٤-١
 

تعتبـــر ضـــرائب التبـــغ بصـــفة عامـــة ذات كفـــاءة مـــن الناحيـــة االقتصـــادية ألنهـــا ُتطبَّـــق علـــى منـــتج ال يتســـم بمرونـــة 
نخفض والمتوسط أكثر استجابة للزيـادات الضـريبية والسـعرية؛ ولـذلك الطلب. والمجموعات السكانية ذات الدخل الم

يقــل االســتهالك ومعــدل االنتشــار فــي صــفوف هــذه المجموعــات بمقــادير أكبــر منهــا فــي صــفوف المجموعــات ذات 
  الدخل المرتفع، مما يؤدي إلى التقليل من أوجه اإلجحاف الصحي ومن الفقر المرتبط بالتبغ.

  
 نظم ضرائب التبغ وٕادارتها بالكفاءة والفعاليةينبغي أن تتسم   ٥-١
 

ينبغـي هيكلـة ضــرائب التبـغ علــى نحـو يقلـل إلــى أدنـى حــد ممكـن مـن تكــاليف االمتثـال واإلدارة ويضــمن فـي الوقــت 
  ذاته زيادة المستوى المنشود لإليرادات الضريبية وتحقيق األهداف الصحية.

  
تبغ تعـزز االمتثـال الضـريبي وتحصـيل اإليـرادات الضـريبية وتحـّد فـي واإلدارة ذات الكفاءة والفعالية لنظم ضرائب ال

  الوقت ذاته من التهرب الضريبي ومن مخاطر االتجار غير المشروع.
  
 ينبغي حماية الضريبة الخاصة بالتبغ من المصالح الراسخة  ٦-١
 

بــالتبغ، كجــزء مــن سياســات ينبغــي حمايــة عمليــات وضــع وتنفيــذ وٕاعمــال السياســات الضــريبية والســعرية الخاصــة 
الصحة العمومية، من المصالح التجارية والمصالح األخرى الراسخة لدوائر صناعة التبغ، بما في ذلك حمايتها من 

 ٣-٥تكتيكـات اتخـاذ مسـألة التهريـب ذريعـة لعرقلـة تنفيـذ السياسـات الضـريبية والسـعرية، حسـبما تـنص عليـه المـادة 
وفقًا للمبادئ التوجيهية الخاصة بتنفيذها، وكذلك حمايتهـا مـن أي تعـارض فعلـي أو من اتفاقية المنظمة اإلطارية، و 

  محتمل آخر للمصالح.
  

  نطاق المبادئ التوجيهية
  

تركز هذه المبادئ التوجيهية أساسًا على رسوم بيع التبغ ألنها الوسيلة الرئيسية لزيادة أسعار منتجات التبـغ بالنسـبة 
األخرى. وال تندرج ضـمن نطـاق هـذه المبـادئ التوجيهيـة الضـرائب والرسـوم األخـرى، إلى أسعار السلع أو الخدمات 

مثـــل ضـــرائب الـــدخل والرســـوم العامـــة واألحكـــام الخاصـــة بتشـــجيع االســـتثمار. ويشـــار بإيجـــاز إلـــى ضـــريبة القيمـــة 
  .٥-١-٣المضافة ورسوم االستيراد في الفرع 

  
  
  



FCTC/COP/6/31    Annex 7 

56 

سياســات ضــرائب التبــغ قــادرة علــى التــأثير مباشــرة علــى ســعر ومــن منظــور أوســع فــإن مــن المهــم اإلشــارة إلــى أن 
المســـتهلك لمنتجـــات التبـــغ، وبالتـــالي الحـــد مـــن االســـتهالك، ومعـــدل االنتشـــار، والقـــدرة علـــى تحمـــل الســـعر. بيـــد أن 
ضــرائب التبــغ ليســت فــي معــزل عــن غيرهــا وينبغــي تنفيــذها كجــزء مــن اســتراتيجية شــاملة لمكافحــة التبــغ إلــى جانــب 

األخـرى المتخـذة اسـتجابة لمـواد أخـرى فـي اتفاقيـة المنظمـة اإلطاريـة. وفـي هـذا الصـدد ينبغـي أن ُتراعــى  السياسـات
أيضًا االعتبارات العامـة للسياسـات االقتصـادية، والسـيما العالقـة المتبادلـة بـين السياسـات الضـريبية والسـعرية ونمـو 

ية. وهــذا التحليــل يتجــاوز اختصــاص هــذه المبــادئ الــدخل، واآلثــار االجتماعيــة التــي تلحــق بــبعض الشــرائح الســكان
  التوجيهية الحالية.

  
من اتفاقية المنظمة اإلطاريـة، وكـذلك بروتوكـول القضـاء علـى االتجـار غيـر المشـروع بمنتجـات  ١٥وتتناول المادة 

لتبــغ التبــغ مســألة االتجــار غيــر المشــروع بمنتجــات التبــغ. وهنــاك أطــراف كثيــرة رفعــت الضــرائب المفروضــة علــى ا
وشهدت زيادة في اإليرادات دون حـدوث زيـادة فـي االتجـار غيـر المشـروع. واالتجـار غيـر المشـروع بمنتجـات التبـغ 
يقــوض التــدابير الســعرية والضــريبية المصــممة مــن أجــل تعزيــز مكافحــة التبــغ، ومــن ثــم يزيــد إتاحــة منتجــات التبــغ 

يعـزز فعاليـة السياسـات الضـريبية والسـعرية فـي الحـد  ويجعلها أيسر تكلفة. كما أن الحد من االتجار غيـر المشـروع
  من تعاطي التبغ وفي تحقيق أهداف ضرائب التبغ فيما يتعلق بالصحة العمومية واإليرادات.

  
  المصطلحات استعمال

  
  :مبادئ التوجيهيةهذه الألغراض 

ســعر مــن قبيــل  ،تهــاعلــى أســاس قيم معينــةعلــى منتجــات المفروضــة ضــريبة ال ضــريبة البيــع القيميــة""يعنــي تعبيــر 
  ؛السعر الشامل للتكلفة والتأمين والشحنأو ، تسليم المصنع)سعر (أو ، أو سعر الشركة المصنعة لتجزئةلبيع باا

  ؛الفرد دخلبالنسبة إلى " السعر السعر"القدرة على تحمل مصطلح يعني 
واليـة قضـائية تفـرض علـى تلـك المنتجـات  نطـاق الضرائب فـيمدفوعة " شراء منتجات تبغ التهريب"يعني مصطلح 

عليهــا ضــرائب أو أســعارًا فــرض نطــاق واليــة قضــائية أخــرى ت فــيضــرائب أو أســعارًا أدنــى ألغــراض إعــادة بيعهــا 
  ؛أعلى
"التسـوق عبـر الحـدود" أمـا تعبيـر ؛ إجمـاالً  المتعاطـاةمطلقـة مـن منتجـات التبـغ الكمية ال"االستهالك" مصطلح  يعني

نطــاق واليــة قضــائية تفــرض علــى تلــك المنتجــات ضــرائب أو فــي  مدفوعــة الضــرائبتجــات تبــغ شــراء منفُيقصــد بــه 
  ؛عليها ضرائب أو أسعارًا أعلىفرض أخرى ت أسعارًا أدنى ألغراض تعاطيها في نطاق والية قضائية

، إنتاجهــامعينـة أو علـى لــى بيـع منتجـات عم و ضـريبة أو رسـفـرض " رســوم البيـع" أو "البيـع "ضـريبةيعنـي مصـطلح 
  مثل منتجات التبغ؛

  ؛المفروضة عليه زيادة الضرائبل تحسباً  زيادة إنتاج المنتج أو مخزونه االستباق""يعني مصطلح 
وهـــي عـــادًة  واســـعة مـــن المنتجـــات،الضـــرائب المفروضـــة علـــى طائفـــة " ضـــريبة المبيعـــات العامـــة"يعنـــي مصـــطلح 

  لى سعر التجزئة؛تستند إ ما
، معينــــةراد" أو "رســــوم االســــتيراد" الضــــرائب المفروضــــة علــــى منتجــــات مســــتوردة ســــتياال"ضــــريبة يعنــــي مصــــطلح 

  منتجات التبغ؛ك
فعلي بنسبة واحد " النسبة المئوية لتغير االستهالك الناجم عن زيادة الدخل الالدخلية للطلبمرونة ال"يعني مصطلح 

  ؛في المائة
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  المتوسط؛في التبغ خص الذي يتعاطى الشا تعاطاهكثافة" كمية منتجات التبغ التي يال"يعني مصطلح 
 ضـريبة وعنصـر محـددةمن عنصر ضريبة  " ضريبة تشمل كالً ة" أو "ضريبة هجينة"ضريبة مختلطيعني مصطلح 

  قيمية؛
  ين؛تعاطغير الم يتحملها" التكاليف التي اآلثار الخارجية السلبية"يعني مصطلح 

  منتجات التبغ؛الذين يتعاطون  نتشار" النسبة المئوية من السكانمعدل اال"مصطلح يعني 
فعلــي بنســبة ال ســعرالنســبة المئويــة لتغيــر االســتهالك النــاجم عــن زيــادة الالســعرية للطلــب" مرونــة ال"يعنــي مصــطلح 
  ؛واحد في المائة
كـالتحّول مـثًال مـن ، رآخـمنـتج منتجات التبغ إلـى تعاطي أحد ن عل المنتج" التحوّ  االستعاضة عن"يعني مصطلح 

  يرها من العوامل؛لغأو  اً األسعار نسبي استجابة لتغيرغ السائب لتبإلى تعاطي ائر السجاتدخين 
  لتضخم؛أنه مراٍع ل" تعني كلمة "فعلي

بيـــع منـــتج التبـــغ مـــن ســـعر المقتطعـــة مئويـــة النســـبة الالتجزئـــة" البيـــع بســـعر  ضـــريبة البيـــع مـــن"حصـــة يعنـــي تعبيـــر 
  البيع على ذاك المنتج.ضرائب والمحسوبة بما ُيفرض من  جميع الضرائب ذات الصلةبالتجزئة والشاملة ل

 بيع منتج التبغ بالتجزئـةمن سعر المقتطعة مئوية النسبة الالتجزئة" البيع بسعر  الضريبة في"حصة يعني مصطلح 
  الصلة والمحسوبة بما ُيفرض من كل الضرائب على ذاك المنتج. ذات الضرائب والشاملة لجميع
، مثــل عــدد تهــالــى أســاس كميع معينــة منتجــات علــى المفروضــة الضــرائب" محــددةلبيــع الا ضــريبة"يعنــي مصــطلح 

  السجائر أو وزن التبغ؛
 مـــن منـــتج معـــينمختلفـــة أنـــواع علـــى  بمعـــدالت مختلفـــةالمفروضـــة " الضـــريبة ةجـــضـــريبة المدرّ ال"يعنـــي مصـــطلح 

  اإلنتاج؛خصائص المنتج، أو خصائص  وأالسعر، ، من قبيل عدة عواملباالستناد إلى 
منتج معـين، مثـل المفروض على جميع أنواع بالمعدل نفسه المفروضة ضريبة الموحدة" الضريبة ال"يعني مصطلح 

  التجارية؛بمختلف عالماتها جميع أنواع السجائر 
تلـــك ة واســـعة مـــن المنتجـــات (المحليـــة و طائفـــالمفروضـــة علـــى  ةبي"ضـــريبة القيمـــة المضـــافة" الضـــر يعنـــي مصـــطلح 

  ؛هاأو توزيع هافي كل مرحلة من مراحل إنتاجإليها لى القيمة المضافة ناًء عب المستوردة)
فــرادى  أســعارأســاس  علــى ســعر المســتهلك المتوســط لمنــتج تبــغ معــين" الســعر المتوســط المــرّجح"يعنــي مصــطلح 

  .واحدة منها كل مبيعاتوترجيح  التجارية العالمات
  
 العموميةالعالقة بين ضرائب التبغ واألسعار والصحة   -٢
 

تعتبـــر الضـــرائب أداة بالغـــة الفعاليـــة متاحـــة لواضـــعي السياســـات للتـــأثير علـــى أســـعار منتجـــات التبـــغ. وفـــي معظـــم 
الحاالت تـؤدي زيـادة الضـرائب علـى منتجـات التبـغ إلـى ارتفـاع أسـعارها، وهـو مـا يقـود بـدوره إلـى تقليـل االسـتهالك 

والمراضة ومن ثم النهوض بصـحة السـكان. وقـد أثبتـت دراسـات ومعدل االنتشار ويسفر عن خفض معدالت الوفاة 
  عديدة العالقة العكسية بين األسعار وتعاطي التبغ وهي عالقة ال جدال فيها.
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 العالقة بين األسعار واالستهالك/ معدل االنتشار (المرونة السعرية)  ١-٢
 

تؤثر الضرائب واألسعار، على حد سـواء، فـي اسـتهالك منتجـات التبـغ ومعـدل انتشـار تعاطيـه. وهنـاك بّينـات علـى 
  نطاق العالم تشير إلى أن أثر الزيادة السعرية يلحق نصفه تقريبًا بمعدل االنتشار ونصفه تقريبًا بالكثافة. 

  

ليــة بالفعاليــة تكــون سياســة تحــد مــن تعــاطي التبــغ. وأيــة سياســة تزيــد ضــرائب التبــغ وتحــدث زيــادة فــي األســعار الفع
"كتيبـــات الوكالـــة و "دليـــل منظمـــة الصــحة العالميـــة التقنــي إلدارة ضـــرائب التبــغ"وطبقــًا للدراســـات المشــار إليهـــا فــي 

ـــد  ، فـــإن العالقـــة بـــين األســـعار "١٤الدوليـــة لبحـــوث الســـرطان بشـــأن الوقايـــة مـــن الســـرطان: مكافحـــة التبـــغ، المجل
واســـتهالك التبـــغ غيـــر مرنـــة عمومـــًا، بمعنـــى أن انخفـــاض االســـتهالك أقـــل مـــن أن يتناســـب مـــع الزيـــادة فـــي  الفعليـــة

السعر. وتتحـدد هـذه العالقـة بالمرونـة السـعرية للطلـب. وعلـى سـبيل المثـال فإنـه إذا كانـت المرونـة السـعرية للطلـب 
فـــي االســـتهالك. وتنـــدرج معظـــم  ٪٥فـــي الســـعر ســـتؤدي إلـــى انخفـــاض بنســـبة  ٪١٠فـــإن زيـــادة بنســـبة  ٠,٥-تبلـــغ 

  .٠,٨-و ٠,٢-تقديرات المرونة السعرية للطلب بين 
  

وفـــي ظـــل جميـــع الظـــروف أوضـــحت الدراســـات أن المرونـــة الســـعرية للطلـــب أعلـــى (بالقيمـــة المطلقـــة) فـــي األجـــل 
اعيــة الطويــل، أي أن االســتهالك ســينخفض أكثــر فــي األجــل الطويــل. واألشــخاص ذوو المكانــة االقتصــادية االجتم

  المنخفضة أكثر استجابة للتغييرات الضريبية والسعرية ألن لهذه التغييرات أثرًا أكبر على دخلهم المتاح.
  

وفيمـــا يتصـــل بتـــأثير ارتفـــاع الضـــرائب واألســـعار علـــى تعـــاطي الشـــباب للتبـــغ، فـــإن التقـــديرات تشـــير إلـــى أن هـــؤالء 
يبية والسعرية من األشـخاص األكبـر سـنًا. ولـذلك فمـن الشباب أكثر استجابة بمرتين أو ثالث مرات للتغييرات الضر 

المرجح أن زيادات ضرائب التبغ سيكون لهـا تـأثير بـالغ فـي تقليـل االسـتهالك ومعـدل االنتشـار والبـدء فـي التعـاطي 
  في صفوف الشباب، وكذلك في الحد من فرص تحول هؤالء الشباب من طور التجربة إلى طور اإلدمان.

  
اثلة أن يؤدي ارتفاع الضرائب واألسعار إلى الحد من الطلب علـى التبـغ علـى أن يصـل ذلـك ومن المهم بصورة مم

الحــد مــن الطلــب علــى التبــغ إلــى ذروتــه بــين المجموعــات الســكانية األقــل دخــًال أو فــي البلــدان التــي يكــون فيهــا مــن 
  حافات الصحية. يتعاطون التبغ أكثر استجابة للزيادات السعرية، ومن ثم يسهم ذلك في مكافحة اإلج

  
وتــؤدي زيــادة معــدالت الضــرائب عمومــًا إلــى ارتفــاع فــي اإليــرادات التــي تجنيهــا الحكومــات. وبمــا أن منتجــات التبــغ 

تتمتع بالمرونة السعرية، فإنه يمكن توقع أن تكون الزيادة في معدالت الضرائب أكبر تناسبيًا من االنخفاض في  ال
  نتيجة زيادات الضرائب. االستهالك، أي أن اإليرادات سترتفع 

  
 فرض الضرائب والقدرة على تحمل التكاليف (المرونة الدخلية)  ٢-٢
 

تــؤدي زيــادة الــدخل عمومــًا إلــى زيــادة اســتهالك التبــغ ومعــدل انتشــاره، والســيما فــي البلــدان ذات الــدخل المــنخفض 
. وتعنـــي المرونـــة ١ن صـــفر ووالمتوســـط. وتنـــدرج معظـــم تقـــديرات المرونـــة الدخليـــة للطلـــب علـــى منتجـــات التبـــغ بـــي

  ٪.٥٪ ستسفر عن ارتفاع استهالك التبغ بنسبة ١٠أن زيادة في الدخل بنسبة  ٠,٥الدخلية للطلب بمقدار 
  

وبدون زيادات في األسعار تتجاوز مسـتوى النمـو فـي الـدخل سـتزيد حتمـًا القـدرة علـى تحمـل تكـاليف منتجـات التبـغ 
في القدرة على تحمل التكاليف إلى نمو االستهالك. وتشير البّينات إلـى  بمرور الوقت. وستؤدي عمومًا هذه الزيادة

أن القــدرة علــى تحمــل تكــاليف منتجــات التبــغ آخــذة فــي التصــاعد فــي البلــدان ذات الــدخل المــنخفض والمتوســط وأن 
دات السـعرية وتيرة هذه الزيادة في القدرة على التحمل قد تسارعت في السنوات األخيرة. وعوضـًا عـن ذلـك فـإن الزيـا

والضريبية في كثير من البلدان ذات الدخل المرتفع قد تجاوزت النمو في الدخل، مما أدى إلـى انخفـاض فـي القـدرة 
  على تحمل تكاليف منتجات التبغ في السنوات األخيرة.
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وبعــض السياســات الضــريبية يمكــن أن تزيــد القــدرة علــى تحمــل تكــاليف بعــض منتجــات التبــغ لــدى شــرائح ســكانية 
سريعة التأثر (الشباب والفئات األقل دخًال). فالزيادة في تعاطي التبغ بين هذه المجموعات السـكانية يمكـن أن تزيـد 
التباينات فـي الصـحة، وتزيـد الفقـر، وتتسـبب فـي عواقـب أخـرى. وقـد تـؤدي السياسـات الخاصـة بضـرائب التبـغ إلـى 

جموعــات الســكانية الســريعة التــأثر، نظــرًا الرتفــاع انخفاضــات أكبــر بشــكل غيــر متناســب فــي تعــاطي التبــغ لــدى الم
  الحساسية السعرية لهذه المجموعات السكانية.

  
 التوصية

  
أن تراعي، ضمن جملة أمـور، المرونـة السـعرية  ،عند تحديد أو زيادة مستويات الضرائب الوطنية ،ألطرافينبغي ل

والتغيــرات فــي دخــل األســر، وذلــك لتقليــل القــدرة علــى ســواء، إلــى جانــب التضــخم الوالمرونــة الدخليــة للطلــب علــى 
أن ألطـراف ل لـذا ينبغـياالنتشـار. معـدل تحمل تكاليف منتجات التبغ مع مضي الوقت بغية الحـد مـن االسـتهالك و 

  عمليات أو إجراءات منتظمة للتعديل بغية إعادة تقييم مستويات ضرائب التبغ بصورة دورية. تنفيذظر في تن
  
 التبغنظم ضرائب   -٣
 
، مــزيج مــن االثنــين، ضــرائب دنيــا، ضــرائب أخــرى علــى محــددةهيكــل ضــرائب التبــغ (قيميــة،   ١-٣

 التبغ) سلع
 

تمارس جميع الحكومات حقها السيادي في اتخاذ القرارات المتعلقة بهيكل ونظام ضرائب التبغ، مع مراعـاة ظروفهـا 
  والضريبية وغيرها.الوطنية، وذلك من أجل تحقيق األهداف الصحية العمومية 

  
ويمكن أن تتألف ُنظم ضرائب التبغ من الضرائب النوعية المحضة أو الضـرائب القيميـة أو مـن كليهمـا معـًا (الـنظم 
المختلطـة أو الهجينـة). وفــي بعـض الــُنظم تختلـف المعــدالت الضـريبية حســب السـعر أو خصــائص المنـتج األخــرى 

ضــريبية األكثــر تعقيــدًا، وخصوصــًا الــُنظم المدّرجــة والــُنظم التــي تشــمل (الضــرائب المدّرجــة). وعمومــًا فــإن الــُنظم ال
إعفــاءات، تكــون أصــعب فــي إدارتهــا، كمــا أن اإلعفــاءات الضــريبية بوجــه خــاص يمكــن أن تقلــل فعاليــة السياســات 

 الضريبية فيما يتعلق بالحصائل الصحية.
  
 أنواع الضرائب  ١-١-٣
 

جــات التبــغ رســوم بيــع عمومــًا، فــي حــين أنــه يمكــن فــرض الضــرائب تعتبــر الضــرائب المفروضــة خصيصــًا علــى منت
المحــددة األخــرى غيــر المتعلقــة بــالتبغ (مثــل ضــرائب المبيعــات العامــة، وضــريبة القيمــة المضــافة، وضــرائب/ رســوم 
ة االســتيراد)، علــى منتجــات التبــغ أيضــًا. وهــذه المبــادئ التوجيهيــة تركــز أساســًا علــى رســوم بيــع التبــغ ألنهــا الوســيل

  الرئيسية لزيادة أسعار منتجات التبغ بالنسبة إلى أسعار السلع أو الخدمات األخرى. 
  
 ضرائب البيع المحددة  ٢-١-٣
 

يمكــن أن تكــون الضــرائب المحــددة موحــدة أو مدرجــة. والضــريبة الموحــدة توجــد عتبــة ســعرية (حــد أدنــى للســعر). 
عار أعلى عادة، حتى أسعار المنتجات ذات العالمات وعالوة على ذلك فإن الضرائب المحددة الموحدة تجعل األس

  التجارية األرخص سعرًا.
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وبالمقارنــة مــع الضــرائب القيميــة فــإن الضــريبة المحــددة الموحــدة يمكــن أن تقلــل الحــوافز التــي تــدفع بالمســتهلك إلــى 
الفـروق بـين المنتجـات التحول الستهالك منتجات ذات عالمات تجارية أرخص سعرًا، وذلك ألنها تـؤدي إلـى تقليـل 

  ذات العالمات التجارية األغلى سعرًا والعالمات التجارية األرخص سعرًا.
  

والضــريبة المحــددة الموحــدة ســهلة التنفيــذ واإلدارة ألن حجــم المنــتج فقــط ولــيس قيمتــه هــو الــذي يلــزم التحقــق منــه. 
فــإن التنبــؤ بــاإليرادات المتأتيــة مــن الضــريبة أن هــذه اإليــرادات الضــريبية تســتند إلــى األحكــام ال إلــى األســعار،  وبمــا

المحددة الموحـدة أسـهل وأكثـر اسـتقرارًا وأقـل اعتمـادًا علـى اسـتراتيجيات التسـعير التـي تتبعهـا دوائـر الصـناعة. ومـع 
  ذلك فإن القيمة الفعلية للضريبة المحددة ستتآكل ما لم تزيد بانتظام بما يتناسب مع التضخم على األقل.

  
 ب البيع القيميةضرائ  ٣-١-٣
 

ُتحــدَّد رســوم المبيعــات القيميــة كنســبة مئويــة مــن قيمــة أســاس معينــة ويمكــن أن تكــون ســعر البيــع (الــذي يشــمل كــل 
الضـــرائب المفروضـــة) أو علـــى ســـعر الجهـــة الصـــانعة (أو تكلفـــة التســـليم مـــن المصـــنع) أو الســـعر شـــامًال التكلفـــة 

موحــدة تــؤدي الضــريبة القيميــة إلــى زيــادة الفــروق فــي األســعار بــين والشــحن والتــأمين. ومقارنــة بالضــريبة المحــددة ال
العالمات التجارية األغلى سعرًا والعالمات التجارية األرخص سعرًا. وتزيد الحوافز التي تدفع المستهلك إلى التحول 

التنـــافس إلـــى العالمـــات التجاريـــة األرخـــص. وٕاذا اســـُتخدمت الضـــرائب القيميـــة وحـــدها يمكـــن أن تـــؤدي إلـــى زيـــادة 
  السعري وبالتالي إلى خفض السعر المتوسط.

  
والضــريبة القيميــة أصــعب فــي تنفيــذها وٕادارتهــا ألنــه يلــزم التحقــق مــن كميــة المنــتج وقيمتــه علــى الســواء. وقــد تتــأثر 
الُنظم القيمية المحضة ببخس قيمة المنتج من أجل خفض قيمة المنتج الخاضعة للضريبة، وخصوصًا عندما يكون 

لمستخدم كأساس للحساب هو سعر التسليم من المصنع أو السعر شامًال التكلفة والشـحن والتـأمين. ويمكـن السعر ا
تالفــي مشــكلة بخــس القيمــة بتطبيــق حــد أدنــى للضــريبة المحــددة. ومــن شــأن تطبيــق حــد أدنــى للضــريبة المحــددة أن 

ذلــك بصــرف النظــر عــن ســعر يضــمن تحصــيل حــد أدنــى مــن ضــريبة البيــع ُيفــرض علــى كــل العالمــات التجاريــة، و 
  بيعها بالتجزئة.

  
وألن اإليرادات الضريبية تعتمد على الكمية والسـعر فـإن اإليـرادات المتأتيـة مـن الضـريبة القيميـة يصـعب التنبـؤ بهـا 
وتكون أقـل اسـتقرارًا وأكثـر اعتمـادًا علـى اسـتراتيجيات التسـعير التـي تتبعهـا دوائـر الصـناعة. ومـن ميـزات الضـرائب 

  الحفاظ على قيمتها الحقيقة عندما ترتفع األسعار بفعل التضخم. القيمية
  
 مزيج من ضرائب البيع المحددة والقيمية  ٤-١-٣
 

تشمل هياكل ضرائب البيع المختلطة (أو الهجينة) ضرائب البيع المحددة والقيمية. وعادة ما تجمع الُنظم المختلطة 
العالمات التجارية األرخص سعرًا) وبـين ضـريبة قيميـة (لهـا أثـر بين ضريبة محددة موحدة (لها أثر أكبر نسبيًا في 

مطلــق أكبــر فـــي العالمــات التجاريـــة األغلــى ســـعرًا). وفــي النظـــام فــإن التركيـــز علــى العنصـــر القيمــي أو العنصـــر 
المحـــدد يعتمـــد علـــى الظـــروف الوطنيـــة وأغـــراض السياســـات المتبعـــة. وفـــي حـــين أن العنصـــر القيمـــي يزيـــد الســـعر 

من ثم يشجع على استعمال العالمات التجارية األرخص، األمر الذي يقـوض أغـراض الصـحة العموميـة، المطلق و 
أمــا العنصــر المحــدد فــيخفض الفــروق النســبية فــي األســعار بــين العالمــات التجاريــة الرخيصــة والعالمــات التجاريــة 

  الغالية، ويساعد على تقليل التقلب في األسعار إلى أدنى حد ممكن.
  

لهيكــل الضــريبي المخــتلط إلــى الجمــع بــين ميــزات الضــريبة المحــددة المحضــة والضــريبة القيميــة المحضــة. ويســعى ا
  وهو أمر أكثر تعقيدًا في تنفيذه وٕادارته من هيكل الضريبة المحددة ألنه يلزم التحقق من كمية المنتج وقيمته.
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ظـام المحـض أو القيمـي. ولتقليـل التـأثر بـبخس والهيكل الضـريبي المخـتلط أقـل تـأثرًا بـبخس قيمـة المنـتج مقارنـة بالن
التقييم يمكن تطبيق حد أدنى للضريبة المحددة. ومن شأن استخدام حد أدنى للضريبة المحددة أن يضـمن تحصـيل 

  حد أدنى من ضريبة البيع من كل العالمات التجارية، وذلك بصرف النظر عن سعر بيعها بالتجزئة. 
  

د علـى الكميـة والسـعر فـإن اإليـرادات المتأتيـة مـن الهيكـل الضـريبي المخـتلط يصـعب وألن اإليرادات الضريبية تعتمـ
التنبـــؤ بهـــا وتكـــون أقـــل اســـتقرارًا وأكثـــر اعتمـــادًا علـــى اســـتراتيجيات التســـعير التـــي تتبعهـــا دوائـــر الصـــناعة مقارنـــة 

ــلة ضــمن هيكــل الضــريبة المحــددة الموحــدة. ومــع ذلــك فــإن الق يمــة الحقيقيــة للضــريبة بــاإليرادات الضــريبية المحصَّ
ـــلة ضـــمن هيكـــل الضـــريبة  اإلجماليـــة ســـيكون تآكلهـــا أقـــل بمـــرور الوقـــت نتيجـــة التضـــخم مقارنـــة بالضـــرائب المحصَّ

  المحددة الموحدة.
  
 الضرائب األخرى المفروضة على منتجات التبغ  ٥-١-٣
 

والخـدمات أو ضـريبة القيمـة إن الضرائب األخرى التي ال تفرض خصيصًا على منتجات التبغ (مثل ضـريبة السـلع 
المضافة) ال تندرج ضمن نطاق هذه المبادئ التوجيهية. وعلى الرغم من أنها تنطبق علـى منتجـات التبـغ ولهـا أثـر 
كبيــر فــي أســعار بيــع منتجــات التبــغ بالتجزئــة فإنهــا ال تــوثر عمومــًا فــي أســعار منتجــات التبــغ بالنســبة إلــى أســعار 

  لي لها أثر أقل في الصحة العمومية.السلع والخدمات األخرى، وبالتا
  

ـــغ، وتعتمـــد عـــادة علـــى ضـــرائب أخـــرى، مثـــل رســـوم  وبعـــض البلـــدان ال تفـــرض ضـــرائب البيـــع علـــى منتجـــات التب
االســتيراد. وينبغــي أن تنظــر تلــك البلــدان فــي فــرض ضــرائب البيــع علــى منتجــات التبــغ مــن أجــل الحــد بفعاليــة مــن 

  والضريبية. تعاطي التبغ من خالل السياسات السعرية
  

  التوصية
  

والماليــة، وبمــا يراعــي العموميــة احتياجاتهــا الصــحية  الــذي يلبــيينبغــي أن تطبــق األطــراف النظــام األبســط واألكفــأ 
وينبغــي لألطــراف أن تنظــر فــي تنفيــذ نظــم ضــرائب بيــع محــددة أو مختلطــة، مــع تعيــين حــد أدنــى ظروفهــا الوطنيــة. 

  جمة مقارنة بالنظم القيمية المحضة. للضريبة المحددة ألن لهذه النظم مزايا
  
 مستوى المعدالت الضريبية الذي يتعين تطبيقه  ٢-٣
  

فإن لألطراف الحق السيادي في تحديـد ووضـع سياسـاتها الضـريبية، بمـا فـي  ١-١مثلما تم االعتراف به في المبدأ 
رائب التبـغ ينطبـق علـى جميـع ذلك مستوى المعدالت الضريبية الذي يتعين تطبيقـه. وال يوجـد أي مسـتوًى أمثـل لضـ

ـــة واالقتصـــادية وفـــي أهـــداف الصـــحة  ـــدان، وذلـــك بســـبب االختالفـــات فـــي الـــُنظم الضـــريبية والظـــروف الجغرافي البل
العمومية واألهداف الضريبية الوطنية. وعند تحديد مستويات ضرائب التبغ يمكن النظر فـي األسـعار النهائيـة للبيـع 

يبية الفرديــة. وفــي هــذا الصــدد وضــعت المنظمــة توصــيات بشــأن حصــة ضــرائب بالتجزئــة بــدًال مــن المعــدالت الضــر 
  ١البيع من أسعار بيع منتجات التبغ بالتجزئة.

  
وعندما يتعلق األمر باألساس األكثر فعالية لحساب حصة الضرائب في سعر البيع بالتجزئة ُيفضـل مفهـوم "السـعر 

  المتوسط المرجح".

                                                           ١    WHO technical manual on tobacco Tax Administration. Geneva. World Health Organization, 2010.  يوصى)
  من سعر بيع منتجات التبغ بالتجزئة). ٪٧٠بأن تشكل ضريبة البيع المفروضة على التبغ ما ال يقل عن 
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طويلة األمد بشأن هيكل ضرائبها الخاصة بالتبغ، وذلك من أجـل تحقيـق أهـدافها وينبغي أن تضع البلدان سياسات 
الصــحية العموميــة والضــريبية وغيرهــا مــن األهــداف. ومــن االعتبــارات الهامــة فــي هــذا الصــدد القــدرة علــى تحمـــل 

بانتظـام لمراعـاة )، وينبغي رصد المعدالت الضريبية أو زيادتها أو تعديلها ٢-٢تكاليف منتجات التبغ (انظر الفرع 
  هذا االعتبار.

  
وعــالوة علــى هــذا فــإن حصــة الضــرائب فــي أســعار منتجــات التبــغ تختلــف اختالفــًا هــائًال فــي جميــع أنحــاء العــالم. 
والفروق الواسعة في الضرائب واألسعار داخل األقاليم أو بين البلدان المتجاورة توجد حوافز لالستعاضة عن المنتج 

تهريـب ويمكـن للبلـدان التـي تقـل فيهـا أسـعار التبـغ نسـبيًا أن تنظـر فـي زيـادة الضـرائب مـن والتسوق عبر الحـدود وال
  أجل زيادة األسعار بهدف الحد من هذه الحوافز.

  
  التوصية

  
علـى سياسات متسقة طويلة األجل بشأن هيكـل ضـرائبها المفروضـة علـى التبـغ ورصـدها  ينبغي أن تضع األطراف

العموميــة  غاياتهــا الصــحيةلمعــدالت هــذه الضــرائب، بغيــة تحقيــق  األهــداف المحــددةبمــا فــي ذلــك  أســاس منــتظم،
  والمالية في غضون فترة محددة.  

  
زيادتهـــا أو تعـــديلها علـــى أســـاس منـــتظم، يمكـــن أن يكـــون ســـنويًا، مـــع مراعـــاة  رصـــد معـــدالت الضـــرائب أو وينبغـــي

  تبغ.تطورات التضخم ونمو الدخل من أجل الحد من استهالك منتجات ال
  
  الشمول/ العبء الضريبي المتماثل لمنتجات التبغ المختلفة  ٣-٣
  

ثمة تباين واسع في أنواع منتجات التبغ التي يتعاطاها الناس في مختلف أرجاء العالم. وعلى الرغم من أن الكثير 
المصنوعة فإنه من تجارب األطراف المتعلقة بالضرائب المفروضة على منتجات التبغ تشير تحديدًا إلى السجائر 

ينبغي أن تقر األطراف بالحاجة إلى وضع سياسة ضريبية بشأن كل منتجات التبغ. وفضًال عن ذلك ينبغي تبسيط 
  ومواءمة الُنظم لضمان فرض الضرائب على المنتجات المختلفة انطالقًا من نفس األهداف المنشودة.

  
نتيجـة زيـادة الضـرائب، فـي التحـول عـن المنتجـات أو  وبعض المستهلكين يتمثل رد فعلهم تجاه زيـادة أسـعار التبـغ،

يمحـو)  العالمات التجارية األغلى سعرًا إلى المنتجات أو العالمات التجارية األرخص سـعرًا، األمـر الـذي يقلـل (وال
  االنخفاض المتوقع في االستهالك اإلجمالي لمنتجات التبغ نتيجة زيادة الضرائب.

  
فــي األســعار نتيجــة مختلــف المعــدالت الضــريبية المفروضــة علــى منتجــات التبــغ  وباإلضــافة إلــى ذلــك فــإن الفــروق

(مثل السجائر المصنوعة مقابل التبغ الجاهز للف) أو الفروق في األسعار نتيجـة مختلـف المعـدالت الضـريبية فـي 
متعـاطي التبـغ فئة منتج معينة (مثل السجائر الغالية السعر مقابل السجائر المنخفضة السعر) توجد حـوافز لـبعض 

  كي يتحولوا إلى منتجات أرخص.
  التوصية

  
حســب االقتضــاء، والســيما حيثمــا يكــون احتمــال  متشــابهة،فــرض الضــرائب علــى كــل منتجــات التبــغ بطريقــة  ينبغــي

  االستعاضة عنها قائمًا.
  
مــن مـن الحـوافز التــي تـدفع  أدنـى حــداألطــراف تصـميم الـنظم الضــريبية علـى نحـو يخفــض إلـى  ينبغـي أن تضـمنو 

 األرخـصضـمن فئـة المنتجـات ذاتهـا أو إلـى فئـات منتجـات التبـغ  أرخـصإلى التحـول إلـى منتجـات يتعاطون التبغ 
  من اآلثار ذات الصلة التي تحدث في السوق.  غير ذلكزيادة الضرائب أو زيادة أسعار التجزئة أو كاستجابة  ل
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عنــد اللـــزوم و مراجعــة العــبء الضــريبي علـــى جميــع منتجــات التبــغ م أن تـــتم بانتظــا ينبغــيوعلــى وجــه الخصــوص 
   زيادته، وجعله متماثًال، حسب االقتضاء.

  
  إدارة الضرائب  -٤
  
  الترخيص/ اإلذن  ١-٤
  

  لمراقبة سلسلة توريد التبغ أهميتها فيما يخص إدارة الضرائب بكفاءة وفعالية.
  

أو المراقبة على الكيانات ذات الصلة فيما يتعلـق بمراقبـة سلسـلة وينبغي تطبيق ُنظم الترخيص أو الموافقة المعادلة 
  من بروتوكول القضاء على االتجار غير المشروع بمنتجات التبغ. ٦التوريد، وفقًا للمادة 

  
  التوصية

  
   ينبغي أن تضمن األطراف إنشاء نظم شفافة لمنح الرخصة أو الموافقة المعادلة لها أو الرقابة.

  
  والمدفوعات الضريبية بضرائب البيعنظام المخازن/ حركة السلع المشمولة   ٢-٤
  

بما أن الحاجة تتطلـب تطبيـق تـدابير المراقبـة فـي مرافـق اإلنتـاج والتخـزين بغيـة ضـمان تحصـيل الـديون الضـريبية، 
لضـوابط. فإن من الضروري إقامـة نظـام للمخـازن، رهنـًا بـإذن مـن السـلطات المختصـة، وذلـك بغـرض تسـهيل هـذه ا

والعديد من البلدان يلزم األشخاص الطبيعيين أو االعتباريين (مثل أمناء المخازن المصرح لهـم)، ويـأذن لهـم بإنتـاج 
وتجهيز وحفظ وتلقي وٕارسال المنتجات الخاضعة لرسوم البيع في عملهم، في ظل إرجاء سداد رسوم البيـع. ويمكـن 

لضـرائب. ويمكـن أن تشـمل سـمات هـذا النظـام مـا يلـي: معـايير طلب ضمانات من أمناء المخازن بما يكفل سـداد ا
صارمة إلعطاء اإلذن؛ وزيـارات للمخـزن قبـل إعطـاء اإلذن؛ وتـدابير كافيـة لمراقبـة المخزونـات؛ والتحقـق مـن منشـأ 
المنتجات الخاضعة للضرائب وعملية اإلنتاج بأسرها؛ وترميز وتعليم المنتجات. ويمكن اسـتخدام الرصـد عبـر نظـام 

  حوسب لتحركات السلع الخاضعة لرسوم البيع والمشمولة بإرجاء السداد كأداة للمراقبة أيضًا.م
  

  التوصية
  
لمســتودعات التخــزين أو اإلنتــاج مــن أجــل تيســير فــرض ضــوابط ث األطــراف علــى اعتمــاد وتنفيــذ تــدابير وُنظــم ُتَحــ

  ضرائب البيع على منتجات التبغ.
  

أو االسـتيراد أو الطـرح  الصـنععنـد نقطـة  البيـعفـرض ضـرائب  ينبغـيوبغية الحد من تعقيد ُنظم تحصيل الضـرائب 
   التخزين أو اإلنتاج. مستودعاتلالستهالك من 

  
وينبغـــي أن تـــنص القـــوانين علـــى تحويـــل مـــدفوعات الضـــرائب بفواصـــل زمنيـــة ثابتـــة أو بتـــاريخ ثابـــت كـــل شـــهر وأن 

اإلبــالغ عــن أحجــام اإلنتــاج و/ أو المبيعــات، وأســعار لكــل مــن العالمــات التجاريــة،  المثاليــة،، مــن الناحيــة تشــمل
  والضرائب المستحقة والمسددة، ويمكن كذلك أن تشمل أحجام مدخالت المواد الخام. 

  
الل عن المعلومات التي تحتوي عليها التقارير من خللجمهور أن تسمح السلطات الضريبية بالكشف  وينبغي أيضاً 

  . طبقًا للقوانين الوطنية مع مراعاة قواعد السرية ،الوسائل اإللكترونيةوسائل اإلعالم المتاحة، بما في ذلك 
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  مكافحة االستباق تدابير  ٣-٤
  

يمكـــن للصـــانعين أو المســـتوردين فـــي بعـــض الحـــاالت اســـتباق التغيـــرات فـــي الضـــرائب. وقـــد يرجـــع ذلـــك إلـــى أن 
أو بعالمات مرجعية معروفة. وقد يسعى الصانعون أو المستوردون عنـد توقـع  الضرائب مربوطة بمعدالت التضخم

زيــادات ضــريبية إلـــى االســتفادة مـــن الضــريبة الراهنــة أو األقـــل مــن خـــالل زيــادة إنتــاج أو تخـــزين المنتجــات (وهـــو 
  يعرف باسم االستباق). ما
  

المتــأتي مــن الزيــادات الضــريبية، عوضــًا عــن وللحيلولــة دون ذلــك وبغيــة ضــمان تلقــي الســلطات اإليــراد اإلضــافي 
  المنتجين أو المستوردين، ينبغي لألطراف أن تنظر في تطبيق تدابير لمكافحة االستباق مثل اآلتي:

  تقييد طرح كميات مفرطة من منتجات التبغ ُقبيل زيادة الضرائب؛  •

الفعــل ولــم تصــل بعــد إلــى فــرض الضــريبة الجديــدة علــى كــل المنتجــات التــي تــم إنتاجهــا أو تخزينهــا ب  •
المستهلك النهائي، بما في ذلك المنتجات المعـدة للبيـع بالتجزئـة (مـا يعـرف باسـم ضـريبة المخزونـات 

  المتاحة أو ضريبة الجرد).
  

  التوصية
  

  .، عند توقع زيادات ضريبية، أن تنظر في فرض إجراءات فعالة لمكافحة االستباقينبغي لألطراف
  
  الضريبيةالعالمات   ٤-٤
  

يعتبـــر اســـتخدام العالمـــات الضـــريبية عمومـــًا أداة مناســـبة لزيـــادة االمتثـــال للقـــوانين الضـــريبية عبـــر رصـــد اإلنتـــاج 
واالستيراد. وفضـًال عـن ذلـك فـإن العالمـات الضـريبية يمكـن أن تسـاعد علـى التمييـز بـين منتجـات التبـغ المشـروعة 

ات الضريبية المعززة (المعروفة أيضًا باسم الشرائط) وغير المشروعة. وتشمل العالمات الدمغات الضريبية، والدمغ
  والدمغات الضريبية الرقمية.

  
وتوضع عادة العالمات الضريبية على سطح العلب في مواضع محددة من العلبة. ويتيح اعتماد حجم موحد للعلبة 

فــإن إنشــاء  نظمــة اإلطاريــةاتفاقيــة الممــن  ١٥وضــع العالمــات الضــريبية ويزيــد كفــاءة إدارة الضــرائب. ووفقــًا للمــادة 
نظام القتفاء األثر وتحديد المنشأ، بما في ذلك تعليم منتجات التبغ بمعرِّف فريد للهوية يمكن أن يعزز أكثـر فـأكثر 

  أمن نظام التوزيع ويساعد في التحقيقات المتعلقة باالتجار غير المشروع.
  

  التوصية
  

  لزيادة االمتثال للقوانين الضريبية. ضريبيةعالمات  تطبيق، في اشتراط حسب االقتضاءأن تنظر األطراف،  ينبغي
  
  اإلنفاذ  ٥-٤
  

تتطلـــب اإلدارة الفعالـــة لضـــرائب التبـــغ التحديـــد الواضـــح لســـلطات اإلنفـــاذ المســـؤولة. وبصـــفة عامـــة فـــإن ســـلطات 
واالحتفــاظ والــتخلص بمــا الضــرائب ينبغــي أن تمتلــك الســلطة والقــدرة مــن أجــل إجــراء التحقيقــات والتفتــيش والضــبط 

يتماشى مع سلطة وكاالت إنفاذ القوانين، كمـا ينبغـي تزويـدها بـأدوات اإلنفـاذ الضـرورية بمـا فـي ذلـك التكنولوجيـات 
المناسبة. وباإلضافة إلى ذلك فـإن تبـادل المعلومـات بـين وكـاالت اإلنفـاذ هـو سـمة مفيـدة أيضـًا لإلنفـاذ الفعـال وفقـًا 

  للقوانين الوطنية.



FCTC/COP/6/31  Annex 7  

65 

عادة عقوبات عدم االمتثال للقوانين الضريبية تعليق أو إلغاء الرخصـة أو تطبيـق شـروط أشـد صـرامة علـى  وتشمل
الرخصــة، وفــرض الغرامـــات و/ أو الســجن، ومصـــادرة المنتجــات، ومصــادرة المعـــدات التــي ُتســـتعمل فــي صـــنع أو 

ا، وتـدابير تصـحيحية إداريـة أخـرى، توزيع المنتجات، بما في ذلك اآلالت والمركبات، وٕايقاف الطلبيات والكـف عنهـ
حسب االقتضاء. وُتطبق العقوبات والفوائد على التأخر في دفع الضرائب، كمـا تفـرض معـدالت الضـرائب المتـأخرة 

  والضرائب العقابية في حالة عدم دفع الضرائب.
  

  التوصية
  

  المناسبة.األطراف بوضوح سلطات إنفاذ الضرائب وأن تمنحها الصالحيات  أن تحدد ينبغي
  

   الوطنية. وفقًا للقوانينأن تتيح األطراف تبادل المعلومات بين وكاالت اإلنفاذ  وينبغي أيضاً 
  
  أن تفرض األطراف مجموعة مناسبة من العقوبات. ينبغيعدم االمتثال للقوانين الضريبية عن ردع للو 
  
  تمويل مكافحة التبغ –استخدام اإليرادات   -٥
  

تحـــتفظ األطـــراف بحقهـــا الســـيادي فـــي تحديـــد ووضـــع سياســـاتها  اتفاقيـــة المنظمـــة اإلطاريـــةمـــن  ٢-٦وفقـــًا للمـــادة 
وُيعتبر البت في كيفيـة اسـتخدام اإليـراد المتـأتي مـن ضـرائب التبـغ جـزءًا أصـيًال مـن الحـق السـيادي لكـل  الضريبية.

  طرف.
  

فــإن ضــرائب بيــع التبــغ ، ١٤، و١٢، و١٠و ٩، و٨وكمــا ســبقت اإلشــارة إليــه فــي المبــادئ التوجيهيــة لتنفيــذ المــواد 
  تشكل مصدرًا محتمًال لتمويل مكافحة التبغ. 

  
ووفقــًا للقــانون الــوطني، فــي  اتفاقيــة المنظمــة اإلطاريــةمــن  ٢-٢٦وبمقــدور األطــراف أن تنظــر، مــع مراعــاة المــادة 

لبرامج مكافحة التبغ وتكرس بعض األطراف إيرادات ضرائب التبـغ لبـرامج مكافحـة التبـغ، فـي حـين  تكريس إيرادات
  أن البعض اآلخر ال يتبع هذا النهج. 

  
  التوصية

  
اإلطاريــة والقــوانين الوطنيــة، فــي تكــريس المنظمــة مــن اتفاقيــة  ٢-٢٦ألطــراف أن تنظــر، مــع مراعــاة المــادة ل يمكــن

الصـحة والوقايـة مـن األمـراض،  وتعزيـزيرادات لبرامج مكافحـة التبـغ، مثـل تلـك التـي تغطـي مسـائل إذكـاء الـوعي، إ
، واألنشطة البديلة ذات الجـدوى االقتصـادية، وتمويـل الهياكـل المناسـبة لمكافحـة عن تعاطي التبغ وخدمات اإلقالع

  التبغ. 
  
  الجمركية الرسوم /المبيعات المعفاة من الضرائب  -٦
  

في متاجر السلع المعفاة من الرسـوم الجمركيـة فـي المطـارات، وعلـى مـتن وسـائل النقـل الـدولي، وفـي متـاجر السـلع 
المعفــاة مــن الضــرائب، تبــاع منتجــات التبــغ دون فــرض أي عــبء مــن ضــرائب البيــع فــي أغلــب األحيــان. وبصــفة 

ة فـــي المطـــارات أو فـــي األمـــاكن األخـــرى المحـــددة عامـــة فـــإن المبيعـــات المعفـــاة مـــن الضـــرائب أو الرســـوم الجمركيـــ
تنطبق على المسافرين الذين سيحملون منتجات التبغ خارج البلد ويعفون من دفع ضـرائب ورسـوم محليـة أو وطنيـة 
معينـــة. ومـــع ذلـــك ففـــي بعـــض البلـــدان يمكـــن للمســـافرين أيضـــًا أن يشـــتروا مـــن متـــاجر الســـلع المعفـــاة مـــن الرســـوم 

  ت، ال عندما يغادرون البلد فحسب بل وعندما يدخلون البلد أيضًا.الجمركية في المطارا
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وتــؤدي المبيعــات المعفــاة مــن الضــرائب والرســوم الجمركيــة إلــى تآكــل تــأثير التــدابير الضــريبية والســعرية الراميــة إلــى 
فـة مـن الحد من الطلب على منتجات التبغ، حيث إن منتجات التبـغ المعفـاة مـن الضـرائب تكـون أرخـص وأيسـر تكل

المنتجات الخاضعة للضرائب. ويؤثر ذلك سلبًا على تحقيق الغاية الصـحية المتوخـاة مـن الضـرائب ويلحـق الضـرر 
بالصــحة العموميــة مــن خــالل تشــجيع االســتهالك الشخصــي. وفضــًال عــن ذلــك فــإن هــذه المبيعــات يمكــن أن تضــر 

إن المنتجات المعفاة من الضـرائب أو الرسـوم باإليرادات الحكومية، وذلك بإحداث ثغرة في الهيكل الضريبي، حيث 
لالتجــار غيــر المشــروع. وثمــة بّينــات متزايــدة علــى أن الحكومــات تتخــذ إجــراءات  الجمركيــة يمكــن أن تكــون مصــدراً 

  لحظر أو تقييد المبيعات المعفاة من الضرائب أو الرسوم الجمركية.
  

ضـــرائب أو الرســـوم الجمركيـــة حـــول ثـــالث خيـــارات وتتمحـــور اإلجـــراءات الدوليـــة لحظـــر المبيعـــات المعفـــاة مـــن ال
  هي: أساسية

  حظر المبيعات المعفاة من الضرائب أو الرسوم الجمركية لمنتجات التبغ؛ أو  •

تطبيق ضـرائب البيـع علـى منتجـات التبـغ المبيعـة فـي متـاجر السـلع المعفـاة مـن الضـرائب أو الرسـوم   •
  الجمركية؛ أو

للمسافرين من منتجات التبغ مـن أجـل تقييـد الـواردات الشخصـية الحد من المخصصات المسموح بها   •
  لمنتجات التبغ المعفاة من الضرائب أو الرسوم الجمركية، وذلك مثًال من خالل تطبيق حدود كمية.

  
  التوصية

  
للمسافرين الجمركية في حظر أو تقييد بيع منتجات التبغ المعفاة من الضرائب أو الرسوم  األطراف أن تنظر ينبغي

  .لهاالدوليين، و/ أو استيرادهم 
  
 التعاون الدولي  -٧
  

يعتبر التعاون الدولي في المجاالت العلمية والقانونية، وتوفير الخبـرات ذات الصـلة، وتبـادل المعلومـات والمعـارف، 
منظمـة اإلطاريـة. مـن اتفاقيـة ال ٦مـن الوسـائل المهمـة لتعزيـز قـدرة األطـراف علـى الوفـاء بالتزاماتهـا بموجـب المـادة 

وينبغـي أن تكـون هــذه اإلجـراءات متماشــية مـع االلتزامـات التــي تعهـدت بهــا األطـراف فيمـا يتعلــق بالتعـاون الــدولي، 
  من اتفاقية المنظمة اإلطارية. ٢٢و ٢٠و ٥-٥و ٤-٥و ٣-٤والسيما بموجب المواد 

  
المنظمة اإلطارية تشكل أداة مهمة أخـرى للتبـادل من اتفاقية  ٢١والتقارير الدورية التي تقدمها األطراف وفقًا للمادة 

مــن اتفاقيــة المنظمــة اإلطاريــة علــى أن تــزود األطــراف فــي  ٦والتعــاون الــدوليين بموجــب االتفاقيــة. وتــنص المــادة 
بمعـــدالت الضـــرائب المفروضـــة علـــى منتجـــات التبـــغ وباتجاهـــات اســـتهالكه،  ٢١تقاريرهـــا الدوريـــة وعمـــًال بالمـــادة 

  الناحية المثالية على المستوى الضريبي المطلق، وحصة الضريبة في السعر. ويشتمل ذلك من 
  

كمـــا أن التعـــاون الـــدولي سيســـاعد علـــى ضـــمان تـــوفير معلومـــات متســـقة ودقيقـــة بخصـــوص االتجاهـــات والتجـــارب 
نـات العالميــة العالميـة، واإلقليميـة، والوطنيـة المتعلقـة بالسياسـات الضـريبية والســعرية، والسـيما مـن خـالل قاعـدة البيا

الخاصة بتنفيذ المعاهدة والتي تحتفظ بها أمانة االتفاقية. ويجوز لألطراف النظر في تقارير األطـراف األخـرى وفـي 
البيانـات واالتجاهــات المســتقاة مــن التقـارير المرحليــة العالميــة التــي تقــدَّم إلـى كــل دورة مــن دورات مــؤتمر األطــراف، 

  فيما يتصل بالسياسات الضريبية والسعرية. لتعزيز معرفتها بالتجارب الدولية
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وينبغي أن تنظر األطراف أيضًا فـي اسـتخدام البعـد المتعـدد القطاعـات للسياسـات الضـريبية والسـعرية والتعـاون فـي 
  إطار اآلليات والمنظمات الثنائية والمتعددة األطراف ذات الصلة من أجل الترويج لتنفيذ السياسات المعنية.

  
اون األطراف، وفقًا آلليـة وٕاطـار زمنـي يحـددهما مـؤتمر األطـراف، علـى مراجعـة المبـادئ التوجيهيـة، وينبغي أن تتع

وتحـديثها عنـد الضـرورة، لضـمان اســتمرارها فـي تـوفير اإلرشـادات والمسـاعدة الفعالــة لألطـراف فـي وضـع سياســاتها 
  الضريبية والسعرية بشأن منتجات التبغ.

  
 المراجع العامة  -٨
  

مـــــــن االتفاقيـــــــة): التقريـــــــر التقنـــــــي المقـــــــدم مـــــــن مبـــــــادرة  ٦الســـــــعرية والضـــــــريبية (المتعلقـــــــة بالمـــــــادة السياســـــــات 
الــــــدورة الرابعــــــة لمــــــؤتمر األطــــــراف، بونتــــــا  التقريــــــر المقــــــدم إلــــــى العالميــــــة للتحــــــرر مــــــن التبــــــغ. الصــــــحة منظمــــــة

)، المتـــــــــــــــاح فـــــــــــــــي الموقـــــــــــــــع اإللكترونـــــــــــــــي FCTC/COP/4/11(الوثيقـــــــــــــــة  ٢٠١٠ أوروغـــــــــــــــواي، إيســـــــــــــــت، دل
  ./http://www.who.int/fctc/publications/ar التالي:

  
Effectiveness of tax and price policies for tobacco control (IARC Handbooks of Cancer 
Prevention: Tobacco Control. Volume 14). Lyon, International Agency for Research on 
Cancer, 2011. 
 
WHO technical manual on tobacco tax administration. Geneva, World Health Organization, 
2010. 
 
Curbing the epidemic: Governments and the economics of tobacco control, Washington, DC, 
World Bank, 1999. 

  
  )٢٠١٤تشرين األول/ أكتوبر  ١٥(الجلسة العامة الرابعة، 

  
  

FCTC/COP6(6)   بروتوكول القضاء على االتجار غير المشروع بمنتجات التبغحالة  
  

  مؤتمر األطراف،
  

  ؛من اتفاقية المنظمة اإلطارية (االتجار غير المشروع بمنتجات التبغ) ١٥المادة  يراعيإذ 
  

 االتجـــار علـــى القضـــاء بروتوكـــولالـــذي اعتمـــد بـــه مـــؤتمر األطـــراف  FCTC/COP5(1)وٕاذ يـــذكر بقـــراره 
  ؛التبغ بمنتجات المشروع غير

  
 األطـــراف مـــؤتمر دورة مـــع وٕاذ يضـــع فـــي االعتبـــار أن الـــدورة األولـــى الجتمـــاع األطـــراف ســـتعقد بـــاالقتران

  ؛البروتوكول نفاذ بدء بعد التالية العادية
  

بـــين كـــل قطاعـــات الحكومـــة فيمـــا وٕاذ يضـــع فـــي الحســـبان أهميـــة التعـــاون والتنســـيق المتعـــددي القطاعـــات 
وسـواها  وٕانفاذ القانون والشـؤون الخارجيـة والتجـارة والعـدل والضرائب الصحة والجمارك إداراتالمعنية، بما في ذلك 

  ،من اتفاقية المنظمة اإلطارية ١٥أجل تنفيذ البروتوكول والمادة  ، منمن الهيئات، حسب االقتضاء
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 الموافقــة أو هقبولــ أو البروتوكــول علــى إلــى التصــديق اتفاقيــة المنظمــة اإلطاريــةجميــع األطــراف فــي  يــدعو -١
 البروتوكول بأسرع ما يمكن؛ نفاذ يبدأ كي وذلك فرصة، أقرب إليه في االنضمام أو رسمياً  تأكيده أو عليه

 
إلـى مسـاندة ودعـم بـدء نفـاذ البروتوكـول، بوسـائل منهـا  اتفاقية المنظمة اإلطاريةجميع األطراف في  يدعو -٢

المنتــديات المالئمــة التابعــة لمنظمــة الجمــارك العالميــة ومكتــب األمــم المتحــدة المعنــي بالمخــدرات والجريمــة ومنظمــة 
 التجارة العالمية وسائر المنظمات الدولية المعنية المنضمين لعضويتها؛

 
 أمانة االتفاقية ما يلي: يطلب من -٣
 

 رسـمياً  تأكيـده أو عليـه الموافقـة أو قبولـه أو البروتوكـول علـى ن تواصل التشجيع على التصـديقأ  ) أ(
إليه، بوسائل منها عقد اجتماعات وجهـًا لوجـه أو بطـرق إلكترونيـة، وبتعزيـز اسـتخدام القـوائم  االنضمام أو

 البروتوكول؛المرجعية للتقييم الذاتي من جانب كل القطاعات الحكومية المشاركة في تنفيذ 

أن تحدد وتنشئ، في أقرب وقت ممكن، فريق خبراء يضم ما ال يتجاوز عـدده خبيـرين لكـل إقلـيم   (ب)
 الطلــب، تقــديم الــدعم التقنــي والمشــورة القانونيــة، عنــدمــن أقــاليم المنظمــة وُيكلــف بــدعم أمانــة االتفاقيــة فــي 

وتيسـير تبـادل المعلومـات والخبـرات ومواجهـة  في ذلك شؤون الجمـارك وٕادارة الضـرائب وٕانفـاذ القـانون، بما
المشــكالت فيمــا بــين األطــراف، بمــا يشــمل الممارســات الجيــدة القائمــة والفــرص الســانحة فــي مجــال تنفيــذ 

 أحكام البروتوكول؛

أكثــر فــأكثر مــع منظمــة الجمــارك العالميــة ومكتــب األمــم المتحــدة المعنــي بالمخــدرات  أن تشــارك  (ج)
ارة العالميــــة وســــائر المنظمــــات الدوليــــة المعنيــــة، وغيرهــــا مــــن الهيئــــات، حســــب والجريمــــة ومنظمــــة التجــــ

االقتضــاء، مــن أجــل تحديــد ســبل تســريع بــدء نفــاذ البروتوكــول، وخصوصــًا مــن خــالل تيســير المناقشــات 
 المتعددة القطاعات؛

دم فــي طــراف الراغبــة فــي التقــرات الالزمــة داخــل األمانــة لــدعم األتطــوير وٕاتاحــة القــدأن تواصــل   (د)
 من اتفاقية المنظمة اإلطارية ويشملها البروتوكول؛ ١٥عملها في المجاالت التي تشملها المادة 

  ؛التقني والمالي لألطراف في تنفيذ البروتوكولأن تحدد آليات للدعم   (هـ)

  أن تقدم تقريرًا عن األنشطة التي اضطلعت بها إلى االجتماع السابع لمؤتمر األطراف.  (و)

  )٢٠١٤تشرين األول/ أكتوبر  ١٨، الخامسة(الجلسة العامة 
  
  

FCTC/COP6(7)   من اتفاقية المنظمة اإلطارية: "المسؤولية" ١٩تنفيذ المادة  
  

  مؤتمر األطراف،  
  

  ؛FCTC/COP/5/11إذ يذكر بتقرير أمانة االتفاقية عن المسؤولية الوارد في الوثيقة 
  

، FCTC/COP5(9)وٕاذ يحــيط علمــًا بتقريــر فريــق الخبــراء المعنــي بالمســؤولية، والــذي أنشــئ عمــًال بــالقرار 
  ؛FCTC/COP/6/8في الوثيقة  الوارد



FCTC/COP/6/31  Annex 7  

69 

مميــت ومســبب  متأصــل تســويق منــتج ذي طــابعوٕاذ يســلم، كمــا هــو مبــين فــي تقريــر فريــق الخبــراء، بــأن "
يرّوج له كسلعة استهالكية نمطية ويخضع لتنظيم تدريجي ومتطّور باستمرار أمر قلمـا يوجـد لـه مثيـل فـي  ،لإلدمان

  "؛التاريخ إن وجد
  

)، ٥-٤وٕاذ يســلم، كمــا هــو مســلط عليــه الضــوء فــي المبــادئ التوجيهيــة التفاقيــة المنظمــة اإلطاريــة (المــادة 
تتــيح  ١٩"، وبــأن المــادة هامــًا مــن مكافحــة التبــغ الشــاملة جــزءاً  بأنــه "تعــد المســائل ذات الصــلة بالمســؤولية [....]

  لألطراف فرصة تحميل دوائر صناعة التبغ المسؤولية القانونية عن الضرر الذي تتسبب فيه؛
  

لـم يتخـذ إال عـدد قليـل  FCTC/COP/6/8وٕاذ يحيط علمًا بأنه طبقًا لتقرير فريق الخبراء الوارد فـي الوثيقـة 
ات بخصـوص المسـؤولية الجنائيـة و/ أو المدنيـة، وبـأن عـددًا أقـل هـو الـذي اتخـذ إجـراءات جدًا من األطراف إجـراء

تشريعية و/ أو تنفيذية و/ أو إجراءات أخرى ضد دوائـر صـناعة التبـغ مـن أجـل السـداد الكلـي أو الجزئـي للتكـاليف 
د واليتهــا القضــائية، وبــأن الطبيــة واالجتماعيــة وغيرهــا مــن التكــاليف ذات الصــلة المتعلقــة بتعــاطي التبــغ فــي حــدو 

  األطراف تحتاج إلى إرشادات إضافية من أجل التقدم في التنفيذ،
  
منصـة معلومـات أمانـة االتفاقيـة فـي تقاسـم المعلومـات المهمـة بشـأن تنفيـذ األطـراف إلـى االسـتعانة ب يدعو  -١

 ؛والخبرات المكتسبة بشأنها ؛ والتجارب المستشفة من المسائل المتصلة بالمسؤولية عن أضرار التبغ؛١٩المادة 
 
 أمانة االتفاقية ما يلي: من يطلب  -٢

الـــذين ترشـــحهم األطـــراف والعلميـــين  القـــانونيين للخبـــراءللمؤسســـات العامـــة و  بيانـــات قاعـــدة إنشـــاء  ) أ(
 بتوصـيات خاصـة آليـة وٕانشـاء المسـؤولية،المتعلقـة ب بـالتبغ، المتعلقـة الـدعاوى رفـع مجال في الخبرة ذويو 

  الصلة؛ ذات اإلجراءات في المنخرطين األطراف طلب على بناءً  الخبراء

 المشـكالت مـع التعامـل في األطراف تساعد أن يمكن والتي الموجودة بالموارد شاملة قائمة إعداد  ) ب(
 هـــذه علـــى والحفـــاظ اللـــزوم، نـــدوغيرهـــا مـــن المشــكالت القانونيـــة ع والجنائيـــة المدنيـــة بالمســـؤولية الخاصــة
  لألطراف؛ وٕاتاحتها القائمة

  
 ،FCTC/COP5(9)القــرار فــي المبـين النحــو علـى عملــه سيواصـل والــذي الخبـراء، فريــق واليـة تمديــد يقـرر  -٣

 تعزيـز علـى األطـراف تسـاعد قـد التـي الـنهج بشأن نهائي تقرير بتقديم وسيقوم قبل الدورة السابعة لمؤتمر األطراف،
القانونية. ويتعين أيضـًا علـى فريـق الخبـراء أن يقـدم تقريـرًا  النظم من متنوعة مجموعة عبر المدنية المسؤولية آليات

  عن التقدم الُمحرز في مجاالت أخرى من واليته؛
 
من كل  خبراء ٣ الخبراء أن يضم فريق والنامية، المتقدمة الدول من المتوازن التمثيل ، بهدف ضمانيقرر  -٤

 مـن بـدعوة مجال عمل فريق الخبـراء، في خاصة بخبرة تعمن كل إقليم يتم ومراقبين اثنين إقليم من أقاليم المنظمة،
  االتفاقية؛ أمانة

  
 ؛في مداوالته الحسبان في FCTC/COP/6/8يضع الوثيقة  أنفريق الخبراء  من يطلب  -٥
  
أمانة االتفاقية أن تتخذ مـا يلـزم مـن ترتيبـات، بمـا فيهـا الترتيبـات الخاصـة بالميزانيـة، كـي  من كذلك يطلب  -٦

  ينجز فريق الخبراء عمله.
  

  )٢٠١٤تشرين األول/ أكتوبر  ١٨(الجلسة العامة الخامسة، 
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FCTC/COP6(8)  منتجات التبغ عديم الدخان  
  

  مؤتمر األطراف،
  

، وٕاذ يحــــــيط علمــــــًا بــــــالتقرير الــــــوارد فــــــي FCTC/COP/5/12و FCTC/COP/4/12 نإذ يــــــذكر بــــــالوثيقتي
  ؛FCTC/COP/6/9 الوثيقة

  
أصــبح مســـألة تثيـــر قلقــًا عالميـــًا فــي مجـــال الصـــحة  وٕاذ يســلم بـــأن اســتهالك منتجـــات التبـــغ عــديم الـــدخان

  شكل معين من منتجات التبغ عديم الدخان؛ طرفًا عن استخدام ٨٠العمومية حيث أبلغ أكثر من 
  

منتجـات مـن متعـاطي  ٪٩٠لنحـو  جنوب شرق آسيا التابع للمنظمة يعتبر موطنـاً  إقليم كذلك بأنوٕاذ يسلم 
  ؛مليون متعاطي ٣٠٠في العالم والبالغ عددهم  التبغ عديم الدخان

 
  األطراف؛ معظم في زيادة قد شهد التبغ عديم الدخان انتشار معدل بأن علماً  يحيط وٕاذ
  

لعـــدد مـــن  مـــن عوامـــل الخطـــر األساســـية المســـببةكـــذلك بـــأن التبـــغ عـــديم الـــدخان يعتبـــر  وٕاذ يحـــيط علمـــاً 
الوفيـات الناجمـة  يزيـد وأنه السلبية، والحصائل اإلنجابية القلب وأمراض الفم سرطاناألمراض غير السارية والسيما 

   ؛عن جميع األسباب
  
أو  التبــغ عــديم الــدخاناســتهالك  لحظــر مجيــةبر  وتــدابير سياســات اعتمــدت التــي األطــراف علــى يثنــي وٕاذ

  ض قيود على استهالكه أو الحد منه؛فر 
  
 بغيـة تنظـيمقدرات كافية لتنظيم المنتجـات أو إنفـاذ القـوانين بشـأنها أو اختبارهـا  وجود بعدم علماً  يحيط وٕاذ

  منتجات التبغ عديم الدخان أو اختبار مكوناتها؛
  

الــدخان لــم تعــد قضــية إقليميــة، وأنهــا تســتحق اتخــاذ إجــراءات علــى وٕاذ يتفــق علــى أن مكافحــة التبــغ عــديم 
  الصعيد العالمي بهدف تعزيز السياسات والبرامج وتنفيذها؛

  
 ،التبــغ عــديم الــدخانإللغــاء تطبيــع تعــاطي  مناســبة اتصــاالت اســتراتيجية إلــى وضــع بالحاجــةعتــرف يوٕاذ 

 تـدريب إلـى الحاجـة عـن فضـالً  ،التبـغ عـديم الـدخان بأضـرار تعـاطي والجمهـور السياسـات صـانعي وتثقيـف وتوعية
 ؛التبغ عديم الدخان تعاطي عن اإلقالع كيفية دعم على الصحيين المهنيين

  
التبــغ للمعــارف المتعلقــة بمنتجــات  مركــز إلنشــاء العالميــة الجهــود ودعمهــا األطــراف بــالتزام علمــاً  يحـيط وٕاذ

  ،القائمة حاليًا والقدرات البحثية المتعلقة بالتبغ عديم الدخانعديم الدخان والتي تعتمد على قاعدة المعارف 
  

  على الحاجة إلى ما يلي: يتفق  

 فـي إطـار إجـراء مسـوح الصـلة ذات والمؤشـرات منتجـات التبـغ عـديم الـدخان بل ترصـدُسـ تحسـين  (أ)
  صحية دورية؛
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مــــن االتفاقيــــة اإلطاريــــة  ٦، وفقــــًا للمــــادة اتخاذهــــا الواجــــب الســــعرية والضــــريبية الفعالــــة التــــدابير  (ب)
وفقـــًا للقـــوانين  الســـجائر مثـــلاألخـــرى التبـــغ منتجـــات تمشـــيًا مـــع والمبـــادئ التوجيهيـــة الخاصـــة بتنفيـــذها و 

  ؛الوطنية

اتفاقيـة  ألحكـام التي تواجه التنفيذ الفعال والتحديات بالفرص والتنفيذية الخاصة التشغيلية البحوث  (ج)
مـــن التبـــغ عـــديم  محـــددة لمنتجـــات االقتصـــادية بالصـــحة والتكلفـــة والدراســـات الخاصـــة المنظمـــة اإلطاريـــة،

 الدخان؛

  التنظيم الصارم لمنتجات التبغ عديم الدخان الجديدة والموجودة؛  (د)

 تلـك علـى ومـن حصـولهم ّصـرللقُ  منتجـات التبـغ عـديم الـدخان مبيعـات مـن للحـد قويـة بذل جهـود  (هـ)
  الصلة؛ ذاتللتدابير التشريعية واإلدارية  الصارم التطبيق من خالل المنتجات

دعم محّدد في مجال إقالع األشخاص الذين يتعاطون التبـغ عـديم الـدخان عـن النظر في تجهيز   (و)
وفقـــــًا للمبـــــادئ التوجيهيـــــة الخاصـــــة  اســـــتهالكه، وتقيـــــيم مـــــدى فعاليـــــة تـــــدخالت اإلقـــــالع عـــــن اســـــتهالكه

  ؛١٤ بالمادة

بـالتبغ عـديم الـدخان تخـص األقـاليم  اسـتراتيجيات معنيـة لـى إعـدادع المنظمـة أقاليم جميع تشجيع  (ز)
  أو األقاليم الفرعية تحديدًا؛ و/

ولقيـاس  للمعلومـات، مسـتودع بمثابة يكون عالمي معني بالتبغ عديم الدخان معارف مركز إنشاء  (ح)
 أفضــل ذلــك فــي بمــا البحثيــة، وتحديــد االحتياجــات منتجــات معينــة مــن التبــع عــديم الــدخان تحديــدًا، عــبء

  ؛التي تواجه تنفيذ القرارات المتعلقة بالتبغ عديم الدخان والتحديات الممارسات،

  األطراف إلى القيام بما يلي: يدعو  -١
  

النظــر، حســب االقتضــاء، فــي وضــع سياســات ولــوائح خاصــة بمنتجــات محــددة مــن أجــل حمايــة   (أ)
وخصوصــًا فيمــا يتعلــق بالتوســيم أو التغليــف أو  صــحة مواطنيهــا، وٕاقــرار أحكــام اتفاقيــة المنظمــة اإلطاريــة،

المحتويات أو ترتيبات البيع أو اإلعالن أو التدابير الضريبية أو غيرهـا مـن الضـوابط الصـارمة، مـن قبيـل 
يتسـق مـع  األحكـام  فرض حظر استيراد وصنع وبيع منتجات محددة من منتجـات التبـغ عـديم الـدخان بمـا

  ت الصحة العمومية؛القانونية المعمول بها وأولويا
  

خـــدمات هـــذه المنتجـــات وتقـــديم تعـــاطي مخـــاطر تعزيـــز العمـــل بشـــأن تثقيـــف الجمهـــور وتوعيتـــه ب  (ب)
 تعاطيها؛ إلقالع عنفي مجال االعالج 

  
 :االتفاقية ما يلي أمانة يطلب من أن يقرر  -٢

 
ــــدخانالمتعلقــــة بمنتجــــات التبــــغ  إلــــى القضــــايا ، حســــب االقتضــــاء،إشــــارة محــــددة إدراج  (أ)  عــــديم ال

 ١٠و ٩ المعنــي بالمــادتين العامــل الفريــق فــي وخاصــة العامــل، للفريــق الجاريــة المناقشــات ومناقشــتها فــي
  اتفاقية المنظمة اإلطارية؛ من
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وعنــــد  للقضــــايا المرتبطـــة بـــالتبغ عــــديم الـــدخان، ، حســـب االقتضـــاء،إدراج عمليـــة بحـــث مســــتقل  )ب(
  المستقبل؛ حاليًا في القائمة التوجيهية المبادئ من أي استعراض

  
 مــع مركــز معــارف عــالمي معنــي بــالتبغ عــديم الــدخان، وذلــك بالتشــاور إنشــاء جــدوى استكشــاف  )ج(

 المنظمة. أمانة
  

  )٢٠١٤تشرين األول/ أكتوبر  ١٨، الخامسة(الجلسة العامة 
  
  

FCTC/COP6(9)   ً٢وُنظم إيصال مواد غير النيكوتين إلكترونياً  ١ُنظم إيصال النيكوتين إلكترونيا  
  

  مؤتمر األطراف،   
  

مـن أمانـة االتفاقيـة أن تعـد، باالشـتراك مـع مبـادرة طلـب فيـه الـذي  FCTC/COP4(14)إذ يشير إلى قراره   
 إلكترونيــاً المنظمــة للتحــرر مــن التبــغ، تقريــرًا شــامًال يســتند إلــى خبــرات األطــراف فــي مســألة ُنظــم إيصــال النيكــوتين 

  وذلك لكي ينظر فيه مؤتمر األطراف في دورته الخامسة؛
  

تحديـد مـن أمانـة االتفاقيـة أن تـدعو المنظمـة إلـى الذي طلب فيه  FCTC/COP5(10)وٕاذ يشير إلى قراره   
اآلثـار دراسـة البّينـات المسـتجدة بشـأن مكافحـة ومنـع الـُنظم اإللكترونيـة إليصـال النيكـوتين، وٕالـى المتاحة ل الخيارات

  ؛وتقديم تقرير عن النتائج إلى الدورة السادسة لمؤتمر األطراف ؛الُنظم اإللكترونيةتلك الصحية الستخدام 
  

وٕاذ يسّلم بأن األطراف اعتمدت استراتيجيات تنظيمية مختلفة فيما يتعلق بنظم إيصال النيكوتين إلكترونيًا،   
أنها مماثلـــة لتلـــك المطبقـــة علـــى تســـويق األدويـــة أو مـــن قبيـــل فـــرض حظـــر تـــام علـــى بيعهـــا أو اعتمـــاد ضـــوابط بشـــ

  مكافحتها على أنها من منتجات التبغ أو عدم مكافحتها على اإلطالق؛
  

وٕاذ يحـــــــــيط علمـــــــــًا بـــــــــأن تقريـــــــــر المنظمـــــــــة المقـــــــــدم إلـــــــــى مـــــــــؤتمر األطـــــــــراف فـــــــــي دورتـــــــــه السادســـــــــة   
المحدوديـة الـذي تتسـم بــه )  يلّخـص مناقشـة شـؤون الصـحة العموميـة وطـابع FCTC/COP/6/10 Rev.1 (الوثيقـة

البّينــات المتعلقــة بــنظم إيصــال النيكــوتين إلكترونيــًا ويقــدم أغراضــًا عامــة وخيــارات تنظيميــة محــّددة علــى الســواء إلــى 
  األطراف لكي تنظر فيها،

  
، ويــدعو األطــراف إلــى اإلحاطــة بــه علمــًا FCTC/COP/6/10 Rev.1بــالتقرير الــوارد فــي الوثيقــة  يرحــب  -١

  بعناية؛
  
ــــــدعو  -٢ ــــــًا/  ي ــــــذي تطرحــــــه نظــــــم إيصــــــال النيكــــــوتين إلكتروني ــــــد التصــــــدي للتحــــــدي ال نظــــــم األطــــــراف، عن

، إلــــــى النظــــــر فــــــي اتخــــــاذ تــــــدابير مــــــن قبيــــــل تلــــــك الُمشــــــار إليهــــــا فــــــي غيــــــر النيكــــــوتين إلكترونيــــــاً  مــــــواد إيصــــــال
  للقانون الوطني:من أجل بلوغ األغراض التالية على أقل تقدير وفقًا ، وذلك FCTC/COP/6/10 Rev.1 الوثيقة

  
نظـم منع األفراد غير المدخنين والشباب من استهالل اسـتعمال نظـم إيصـال النيكـوتين إلكترونيـًا/   (أ)

  ، مع التركيز بوجه خاص على الفئات الضعيفة؛ إيصال مواد غير النيكوتين إلكترونياً 
السـجائر اإللكترونيـة النمـوذج النمطـي األكثـر شـيوعًا منهـا، هـي عبـارة عـن نظم إيصال النيكوتين إلكترونيًا، التـي تمثـل     ١                                                           

 أجهزة تبّخر محلوًال قد يحتوي على النيكوتين أو ال لكي يستنشقه المتعاطي بعدئذ.
 .نظم إيصال مواد غير النيكوتين إلكترونياً     ٢
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ن تحيــق بمســتعملي التقليــل إلــى أدنــى حــد وقــدر المســتطاع مــن المخــاطر الصــحية التــي ُيحتمــل أ  (ب)
وحمايــة غيـر مســتعمليها مــن  نظــم إيصـال مــواد غيــر النيكـوتين إلكترونيــاً نظـم إيصــال النيكـوتين إلكترونيــًا/ 

  التعرض النبعاثاتها؛ 
  

نظــم إيصــال منــع نشــر االدعــاءات الصــحية غيــر المثبتــة عــن نظــم إيصــال النيكــوتين إلكترونيــًا/   (ج)
  ؛مواد غير النيكوتين إلكترونياً 

  
حماية أنشـطة مكافحـة التبـغ مـن جميـع المصـالح التجاريـة وأيـة مصـالح راسـخة أخـرى ذات صـلة   (د)

، بمـــا فيهــا مصـــالح دوائـــر نظـــم إيصــال مـــواد غيـــر النيكــوتين إلكترونيـــاً بــنظم إيصـــال النيكــوتين إلكترونيـــًا/ 
  صناعة التبغ؛

  
م إيصــال مــواد غيــر النيكــوتين نظــاألطــراف إلــى النظــر فــي حظــر نظــم إيصــال النيكــوتين إلكترونيــًا/  يــدعو  -٣

أو تنظيمها، بما يشمل استعمالها كمنتجات تبغ أو منتجات عالجية أو منتجـات اسـتهالكية أو غيرهـا مـن  إلكترونياً 
  الفئات، حسب االقتضاء، مع مراعاة تأمين مستوى عاٍل من الحماية لصحة اإلنسان؛

  
نظـم إيصـال النيكـوتين إلكترونيـًا والتـرويج لهـا  األطراف على النظر في حظر أو تقييـد اإلعـالن عـن يحث  -٤

  ورعايتها؛
  
نظــم إيصــال مــواد غيــر األطــراف والمنظمــة إلــى رصــد اســتعمال نظــم إيصــال النيكــوتين إلكترونيــًا/  يــدعو  -٥

  رصدًا شامًال، بوسائل منها األسئلة ذات الصلة الواردة في جميع المسوح المناسبة؛ النيكوتين إلكترونياً 
  
أمانة االتفاقية أن تدعو المنظمة إلى إعداد تقريـر خـاص بـالخبراء بمعيـة متخصصـين مسـتقلين  منيطلب   -٦

فــي الشــؤون العلميــة ومنظمــين معنيــين لُيقــّدم إلــى مــؤتمر األطــراف فــي دورتــه الســابعة مرفــق بمعلومــات محدثــة عــن 
  يصــال مــواد غيــر النيكــوتين إلكترونيــاً نظــم إالبّينــات التــي تثبــت اآلثــار الصــحية لــنظم إيصــال النيكــوتين إلكترونيــًا/ 

ودورهـــا المحتمـــل فـــي اإلقـــالع عـــن تعـــاطي التبـــغ وأثرهـــا علـــى جهـــود مكافحـــة التبـــغ والقيـــام الحقـــًا بتقيـــيم الخيـــارات 
من هـذا القـرار والنظـر فـي طرائـق قيـاس محتويـات تلـك المنتجـات  ٢ السياساتية لتحقيق األغراض المبّينة في الفقرة

  وانبعاثاتها.
  )٢٠١٤تشرين األول/ أكتوبر  ١٨جلسة العامة الخامسة، (ال

  
  

FCTC/COP6(10)  مكافحة منتجات تبغ النرجيلة والوقاية منها  
  

  مؤتمر األطراف،
  

إذ يــــــذكر بــــــالتقرير الــــــذي قدمتــــــه أمانــــــة االتفاقيــــــة عــــــن مكافحــــــة منتجــــــات تبــــــغ النرجيلــــــة والوقايــــــة منهــــــا 
  )؛FCTC/COP/6/11 Corr.1و FCTC/COP/6/11 (الوثيقتان

  
وٕاذ يقر بأن تعاطي التبغ باستخدام النرجيلـة يشـكل نصـيبًا مهمـًا ومتناميـًا مـن تعـاطي التبـغ علـى المسـتوى 
العــالمي وأن الفكــرة الخاطئــة بشــأن ســالمة اســتخدام النرجيلــة مقارنــة بمنتجــات التبــغ المدخنــة األخــرى قــد أســهمت 

والثقافي على نطاق واسع وفـي االرتفـاع الشـديد المالحـظ فـي اسـتخدامها إسهامًا كبيرًا في تقبل النرجيلة االجتماعي 
  على الصعيد العالمي؛
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وٕاذ يشــدد علــى حســن توثيــق مســألة كــون التبــغ المــدخن بالنرجيلــة مميتــًا مثلــه مثــل منتجــات التبــغ األخــرى 
سـرطان وأمـراض الجهـاز ومسببًا لمجموعة من األمراض بما فيها أمراض القلب واألوعية الدموية ومختلـف أنمـاط ال

  التنفسي وغيرها من األمراض؛
  

وٕاذ يحيط علمًا بأن دوائر صناعة التبغ العالمية وسواها مـن الكيانـات التجاريـة تسـتثمر فـي إنتـاج النرجيلـة 
وأن توزيعهــا لــم يعــد أمــرًا مقصــورًا علــى دوائــر الصــناعة المحليــة ممــا قــد يــؤدي إلــى زيــادة اســتخدامها وتفــاقم الوبــاء 

  صل بها ليس في البلدان التي يشيع عادة استخدام النرجيلة فيها فحسب بل على المستوى العالمي أيضًا؛المت
  

وٕاذ يعتـــرف بـــأن األطـــراف تحتـــاج إلـــى توجيهـــات واضـــحة تتصـــل بالنرجيلـــة والســـمات الخاصـــة التنظيميـــة 
  الفريدة الستخدامها؛

  
مختلــف جوانــب منتجــات تبــغ النرجيلــة بــين وٕاذ يشــدد أيضــًا علــى كــون إنشــاء آليــة لتبــادل المعلومــات عــن 

  األطراف أمرًا حيويًا لتحقيق النجاح في مكافحة استخدام النرجيلة،
  
 األطراف إلى االضطالع بما يلي: يدعو -١

إدراج منتجـــات تبـــغ النرجيلـــة فـــي نظـــم المراقبـــة وســـائر البحـــوث المعنيـــة علـــى المســـتوى الـــوطني   (أ)
الوطنيـــة بشـــأن اســـتخدام النرجيلـــة، بمـــا يشـــمل المســـتهلكين وأنـــواع المنتجـــات والمـــواد  ووضـــع المرتســـمات

 المضافة وقنوات البيع؛

تعزيــز تنفيــذ اتفاقيــة المنظمــة اإلطاريــة فيهــا فيمــا يتصــل بمنتجــات تبــغ النرجيلــة مــن خــالل إدمــاج   (ب)
 تدابير المكافحة والوقاية الخاصة بالنرجيلة في تدابير مكافحة التبغ؛

  
 أمانة االتفاقية ما يلي: يطلب من -٢

 أن تدعو المنظمة إلى االضطالع بما يلي:  (أ)

إعـــداد تقريـــر عـــن الخيـــارات السياســـية وأفضـــل الممارســـات فـــي مجـــال مكافحـــة منتجـــات  )١(
التبــغ باســتخدام النرجيلــة فــي ضــوء اتفاقيــة المنظمــة اإلطاريــة لتقديمــه إلــى مــؤتمر األطــراف فــي 

 دورته السابعة؛

 لتقارير عن استخدام النرجيلة في جميع أنشطة جمع البيانات ذات الصلة؛إدماج رفع ا )٢(
  

أن تستعرض استمارة التبليغ الخاصة باتفاقية المنظمة اإلطارية وتدمج رفع التقارير عن استخدام   (ب)
  النرجيلة عند االقتضاء؛

  
باسـتخدام النرجيلـة فـي أن تتشاور مـع أمانـة المنظمـة فـي تقصـي إمكانيـة إدراج المسـائل المتعلقـة   (ج)

  مركز معارف عالمي؛
  

أن ُتوِرد، حسـب االقتضـاء، إشـارة محـددة إلـى منتجـات تبـغ النرجيلـة ونقاشـًا بشـأن تلـك المنتجـات   (د)
 ٩فــي المناقشــات الجاريــة حاليــًا فــي مجموعــة الصــياغة، وخصوصــًا فــي الفريــق العامــل المعنــي بالمــادتين 

 من اتفاقية المنظمة اإلطارية. ١٠و
  

  )٢٠١٤تشرين األول/ أكتوبر  ١٨(الجلسة العامة الخامسة، 
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FCTC/COP6(11)   ــادتين ــق بالم ــا يتعل ــغ المســتدامة اقتصــاديًا (فيم ــدائل زراعــة التب مــن  ١٨و ١٧ب
  اتفاقية المنظمة اإلطارية)

  
  مؤتمر األطراف،

  
 ١٨والمــادة  ،)االقتصــاديةتقــديم الــدعم لألنشــطة البديلــة ذات الجــدوى ( ١٧المــادة  إذ يضــع فــي الحســبان

  ؛منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ، من اتفاقية )حماية البيئة وصحة األفراد(
  

إنشــاء فريــق عامــل معنــي ببــدائل زراعــة التبــغ الــذي يــنص علــى  FCTC/COP3(16) إذ يؤكــد مجــددًا قــراره
 المنظمة اإلطارية؛من اتفاقية  ١٨و ١٧المستدامة اقتصاديًا فيما يتعلق بالمادتين 

  
  ؛FCTC/COP5(8)و FCTC/COP3(16)وٕاذ يذكر بالقرارين 

  
التبــــغ، ولكــــن إلــــى تعزيــــز البــــدائل  زراعٕاذ يالحــــظ أن اتفاقيــــة المنظمــــة اإلطاريــــة ال تهــــدف إلــــى معاقبــــة و 

  ؛، حسب االقتضاءاألفراد المستدامة اقتصاديًا والمطروحة أمام عمال وزّراع التبغ والباعة
  

ٕاذ يضــــع فــــي اعتبــــاره أن نجــــاح اتفاقيــــة المنظمــــة اإلطاريــــة ســــوف يــــؤدي إلــــى خفــــض االســــتهالك، وأن و 
ــــادة عــــدد ١٧ المــــادة ــــى زي ــــة تهــــدف إل ــــة المنظمــــة اإلطاري ــــة مســــاعدة  مــــن اتفاقي ــــبل العــــيش، بغي ــــارات ُس  زّراعخي
  ؛التبغ وعمال

  
  ؛التبغ وعماله زراعوٕاذ يؤكد مجددًا على الحاجة إلى حماية ُسبل عيش 

  
مســـاعدة األطـــراف علـــى الوفـــاء وٕاذ يؤكـــد علـــى أن الهـــدف مـــن خيـــارات السياســـات والتوصـــيات هـــذه هـــو 

  ،طاريةمن اتفاقية المنظمة اإل ١٨و ١٧بالتزاماتها بمقتضى المادة 
  
(فيمـا يتعلـق بالمـادتين توصـيات بشـأن بـدائل زراعـة التبـغ المسـتدامة اقتصـاديًا السياسات و الخيارات  يعتمد  -١
  في ملحق هذا القرار؛ من اتفاقية المنظمة اإلطارية) الُمدرجة ١٨و ١٧
 
  أمانة االتفاقية ما يلي: منيطلب   -٢

التجريبيــة وســـائر المبـــادرات التــي تهـــدف إلـــى تنفيـــذ دعــم األطـــراف المهتمـــة فــي إعـــداد المشـــاريع   )أ (
 خيارات السياسات والتوصيات هذه؛

 تعزيز التعاون الدولي وتبادل المعلومات بين األطراف المهتمة؛  )ب (

عـن الممارسـات الجيـدة في منصة معلومـات اتفاقيـة المنظمـة اإلطاريـة قاعدة بيانات دولية  تنظيم  )ج (
 خيارات السياسات والتوصيات هذه؛والصكوك والتدابير لدعم تنفيذ 

الـــدعم والتعـــاون مـــن األطـــراف والمنظمـــات الدوليـــة المختصـــة، بمـــا فـــي ذلـــك منظمـــة يـــدعو إلـــى   )د (
 الصـــحة العالميـــة، مـــن أجـــل إذكـــاء الـــوعي باألضـــرار والمخـــاطر الصـــحية والبيئيـــة واالجتماعيـــة المتعلقـــة 

مــن اتفاقيــة المنظمــة اإلطاريــة فــي جميــع  ١٨و ١٧، وتعزيــز عمليــة تنفيــذ المــادتين وصــنعه التبــغبزراعــة 
  ؛٢٠١٥المنتديات ذات الصلة، بما في ذلك مناقشة خطة التنمية لما بعد عام 
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 ٢٠٠٣الدراســة التــي أصــدرتها عــام إلــى تحــديث  منظمــة األغذيــة والزراعــة لألمــم المتحــدة دعــوة   )ه (
 .يذ اتفاقية المنظمة اإلطارية"، مع مراعاة أثر تنفإسقاطات إنتاج التبغ واستهالكه وتجارتهتحت عنوان "

البيانات عـن الوظـائف المتعلقـة بإنتـاج التبـغ وصـناعته، إلى تحديث  منظمة العمل الدولية دعوة   )و (
من أجل دعم األطراف في اتفاقيـة المنظمـة اإلطاريـة فـي رصـد أثـر االتفاقيـة المحتمـل علـى مصـادر رزق 

 زراع التبغ واقتصادات مناطق زراعة التبغ؛

منظمة األغذية والزراعة في سـياق "السـنة الدوليـة للزراعـة األسـرية"، لـدعم المبـادرات  التعاون مع  )ز (
 الرامية إلى تعزيز بدائل زراعة التبغ؛

مطالبــة منظمــة الصــحة العالميــة بــدعم األطــراف المهتمــة فــي وضــع المبــادئ التوجيهيــة لترصــد   )ح (
والوقايـــة منهـــا وتشخيصـــها المبكـــر،  وصـــنعه التبـــغالخاصـــة تحديـــدًا بزراعـــة  األضـــرار والمخـــاطر المهنيـــة 

 والسيما فيما يتعلق بداء التبغ األخضر؛

ويمكـن أن يسـتفاد  ،الـدورة السـابعة لمـؤتمر األطـرافهذا القـرار إلـى مرحلي عن تنفيذ  تقرير تقديم  )ط (
 في التقرير المرحلي من التجارب ودراسات الحالة السابقة والالحقة لهذا القرار.
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  الملحق
  

  مسّودة خيارات سياسات وتوصيات بشأن بدائل زراعة التبغ
  من ١٨و ١٧المستدامة اقتصاديًا (فيما يتعلق بالمادتين 
  اتفاقية المنظمة اإلطارية)

 
  مقدمة  -١
  

) مجموعـة شـاملة مـن اتفاقية المنظمة اإلطاريةُتكرِّس اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ (
التدابير المتعددة القطاعـات والمسـتندة إلـى البّينـات التـي تسـتهدف الحـد مـن اسـتخدام التبـغ والتعـرض لدخانـه. وهـي 
ُتسلِّم في الوقت نفسه بالحاجة إلى تعزيز بدائل مستدامة اقتصاديًا إلنتاج التبغ كطريقة لوقاية المجموعات السـكانية 

إنتــاج التبــغ  مــن اآلثــار االجتماعيــة واالقتصــادية الضــارة الممكنــة. وعــالوة علــى ذلــك، التــي تعتمــد فــي رزقهــا علــى 
  على منح االهتمام الالزم لحماية البيئة وصحة األفراد، فيما يخص زراعة التبغ وصناعته. اتفقت األطراف 

  
  ١سلسلة إنتاج التبغ العالمية  ١-١
  

صــــناعة التبـــــغ العالميــــة صـــــناعة احتكاريـــــة شــــديدة التخصـــــص تعتمـــــد علــــى زراعـــــة محصـــــول التبــــغ (مـــــن النـــــوع 
Nicotiana tabacum وبدرجة أقل إلى حد بعيد من النوع Nicotiana rustica( . 

  
 طنـًا مـن التبـغ  ٧ ٤٦١ ٩٩٤) نحـو ٢٠١١، الذين أنتجوا (عـام وعماله زرّاع التبغ يتكون القطاع الزراعي من

ويواجـــه القطـــاع الزراعـــي  ٣بلـــدًا. ١٢٠فـــي نحـــو  ٢هكتـــاراً  ٤ ٢١١ ٨٨٥لخـــام علـــى مســـاحة إجماليـــة قـــدرها ا
  تحديات تتفاوت تبعًا للمنطقة فيما يتعلق بإبرام العقود واإلرشاد والدعم ونظم التسويق/الدفع. 

  ـــة جـــة األوليـــة" أو ألوراق التبـــغ، التـــي تقـــوم بهـــا شـــركات متخصصـــة، تســـمى "شـــركات المعالالمعالجـــة األولي
والنمـوذج التجـاري هـو  ٤"شركات األوراق". وال يعمـل فـي هـذا القطـاع سـوى شـركات قليلـة علـى مسـتوى العـالم.

التكامــل الرأســي للــزّراع والعمــال. وتــوفر الشــركات فــي العــادة كــل المــدخالت الضــرورية إلــى جانــب القــروض 
  للزراعة. 

  ،والسيجار والتبغ العديم الدخان (أي تبغ المضغ والحشو/  وتشمل مرافق صنع السجائرصناعة منتجات التبغ
الجدل والتنشق) وتبغ التدخين السائب (أي تبغ الغليون والسـجائر التـي يلفهـا المـدخنون بأنفسـهم) والتبـغ المعـاد 
تكوينه (في رقائق)، ومنتجات التبغ األخرى مثل سجائر البيدي، والجهات التي تتـولى تسـويقها بأسـماء تجاريـة 

 ختلفة. م

  لى مدى توافر البيانات.سيتم تحديث/ تنقيح األرقام المدرجة في هذا القسم دوريًا بناًء ع    ١                                                           
  . FAOSTAT.(http://faostat.fao.org/site/567/default.aspx#ancor)، منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة   ٢
٣ Geist HJ, Chang K, Etges V, Abdallah JM. Tobacco growers at the crossroads: Towards a comparison of  

diversification and ecosystem impacts. Land Use Policy. 2009;26:1066–79.                                                   
٤  Van Liemt G. The world tobacco industry: trends and prospects. Geneva: International Labour Office; 2002 

(Sectoral Activities Programme working paper No. 179).                                                                     
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حيث  ١ويكسب الزّراع أنفسهم النزر اليسير من محصولهم مقارنة بالسعر النهائي في آخر سلسلة القيمة المضافة.
الطن الواحد من التبغ الخام الذي ينتجه زارع ويبيعه إلـى "شـركة معالجـة أوليـة" تـزداد قيمتـه تشير التقديرات إلى أن 

  على امتداد خط اإلنتاج حتى النقطة التي يشتري المدخنون السجائر عندها. ٢مّرة ٤٧,٢
  
  االتجاهات العالمية الستهالك منتجات التبغ  ١-١-١
  

على الصعيد العالمي، اتسع وباء التبغ ليشمل البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وصار أكثر تركيزًا عليهـا، 
لتسـويق التـي تبـذلها صـناعة التبـغ المتعـددة الجنسـيات فـي أوروبـا الشـرقية وهو ما يرجع عمومـًا  إلـى توسـع جهـود ا

  ٣،٤وآسيا وأفريقيا وأمريكا الالتينية.
  

ومنذ عشر سنوات، أشارت التوقعات إلى أن أي تراجع في عدد المدخنين وفي االستهالك اإلجمالي للتبـغ سـيحدث 
نصــف هــذه المــدة دون أن يشــهد تنفيــذ اتفاقيــة المنظمــة تــدريجيًا علــى مــدى الســنوات العشــرين التاليــة. وقــد انقضــى 

  اإلطارية أي تقدم ودون أن تبدو أي عالمات تشير إلى تراجع الطلب على التبغ.
  

الحـالي لجهـود مكافحـة التبـغ المبذولـة علـى الصـعيد العـالمي فهمـًا أفضـل، مـع  السـيناريووفي هذا السياق يلـزم فهـم 
  مراعاة أثرها المحتمل على ُسبل عيش زراع التبغ واقتصادات مناطق زراعة التبغ.

  
وتزيـــد هـــذه االتجاهـــات الجديـــدة مـــن الطـــابع الملـــح لقيـــام األطـــراف فـــي منـــاطق زراعـــة التبـــغ بدراســـة اتخـــاذ التـــدابير 

حيــث يشــكل التبــغ مصــدرًا هامــًا للــدخل بالنســبة لالقتصــاد  والســيما فــي الــدول األطــراف، ١٧نفيــذ المــادة الالزمــة لت
    ٥،٦الوطني.

  
  الطلب على العمالة في سلسلة إنتاج التبغ  ٢-١-١
  

ثالثة قطاعات مختلفـة، وهـي قطاعـات الزراعـة والصـناعة والخـدمات بمـا فـي تتطلب سلسلة إنتاج التبغ العمالة في 
. فالقطــاع الزراعــي يتكــون مــن زّراع التبــغ وعمــال متعاقــدين أو غيــر متعاقــدين، ودائمــين أو المبيعــات والتوزيــعذلــك 

  موسميين، يستخدمهم هؤالء الزّراع. 
  

ويتطلــب التبــغ الكثيــر مــن وحــدات العمــل اليدويــة لكــل هكتــار بالمقارنــة بالعديــد مــن المحاصــيل األخــرى، حتــى فــي 
فـإن عـدد العـاملين فـي قطـاع  ٢٠٠٣لتقديرات تقرير صادر عن منظمة العمـل الدوليـة عـام  المزارع المميكنة. ووفقاً 

مليونــًا فــي  ٤٠مليــون تقريبــًا فــي مجــال التصــنيع. و ١,٢مليــون شــخص، مــنهم  ١٠٠التبــغ فــي ذك العــام بلــغ نحــو 
 .(http://www.top5ofanything.com/index.php?h=fb59add3). شركات التبغ الدولية الخمس الكبرى   ١                                                           

 ناتج قسمة قيمة الحجم اإلجمالي لسوق التبغ على القيمة التقديرية للتبغ الخام عند بوابة المزرعة.   ٢
٣   Atlanta (GA): American Cancer Society and World Lung . 3rd ed hafey O et al. The tobacco atlas,S

Foundation;  2009.                                                                                                                                
٤    WHO report on the global tobacco epidemic, 2008. Geneva: World Health Organization; 2008  . 
٥                     -germany-tobacco-am-http://uk.reuters.com/article/2014/04/29/brit(2014 April 29 Reuters, 

idUKL2N0NE19820140429).                                                                                                    
٦ -profit -17-forecasts-tobacco-24/japan-04-. com/news/2014http://www.bloomberg(2014 April 25 Bloomberg, 

drop-on-restructuring-costs.html).                                                                                                    
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ســـجائر البيـــدي أو مليونـــًا فـــي الصـــناعات المنزليـــة (مثـــل اللـــف اليـــدوي ل ٢٠ميـــدان تجهيـــز المحاصـــيل واألوراق، و
مليـون شـخص فـي العمليـات  ٣٨,٨سجائر الكريتيك في الهند وٕاندونيسيا على التوالي). وعمل العدد المتبقـي البـالغ 
ولـذلك فـإن مـن المهـم االعتـراف  ١والصناعات المرتبطة بالتبغ، بمـا فـي ذلـك توزيـع التبـغ، وبيعـه، وتـرويج تعاطيـه.

بـــغ (بـــدوام جزئـــي علـــى األقـــل) فيمـــا يتعلـــق بانطبـــاق مســـودة خيـــارات بكـــل هـــؤالء النـــاس علـــى أنهـــم مـــن عمـــال الت
  السياسات والتوصيات.

  
  المحاصيل ومصادر الرزق البديلة ٢- ١
  

تتخذ العديد من البلدان، بما في ذلك أكبـر البلـدان المنتجـة فـي العـالم، خطـوات إليجـاد بـدائل لزراعـة التبـغ. وقـد تـم 
وبغيـة  ٢ديًا لزراعة التبغ في دراسات جـرت فـي أنحـاء مختلفـة مـن العـالم.تحديد العديد من البدائل المستدامة اقتصا

إيجــاد بــدائل مســتدامة اقتصــاديًا لزراعــة التبــغ، فــإن مــن الضــروري العنايــة بجميــع جوانــب كســب الــزّراع للــرزق ال 
 بمســائل الــدخل وربحيــة المحصــول فحســب. ومــن الممكــن أن يشــكل إطــاٌر لبــدائل كســب الــرزق، يتصــدى للمشــكلة

  بطريقة كلية، همزة الوصل بين النتائج األكاديمية والقرارات الخاصة بالسياسات. 
  
  المخاطر المهنية التي تواجه عمال التبغ وزرّاعه ٣- ١
  

، ومثلمـا هـو هناك عـّدة مخـاطر مهنيـة معروفـة جيـدًا فيمـا يتعلـق بزراعـة التبـغ، بمـا فـي ذلـك مـرض التبـغ األخضـر
التســــمم بمبيــــدات اآلفــــات واالضــــطرابات التنفســــية والجلديــــة  اعيــــة األخــــرى،الحــــال فــــي العديــــد مــــن القطاعــــات الزر 

وهـــو المـــرض المـــرتبط بـــالتبغ علـــى وجـــه التحديـــد، عـــن امتصـــاص  ٣والســـرطان. ويـــنجم مـــرض التبـــغ األخضـــر،
 النيكوتين عن طريـق الجلـد، وهـو مـا يتفـاقم خـالل مناولـة األوراق الرطبـة، بيـد أنـه قـد يكـون بالمسـتطاع الوقايـة منـه

وعالوة على ذلك فإن التعرض لغبار التبغ واستنشـاقه خـالل مراحـل  ٤باستخدام معدات الوقاية الشخصية المناسبة.
تصنيع سجائر البيدي يؤدي إلى مشاكل تنفسية. وهذا صحيح على وجه الخصوص بالنسبة للنساء واألطفـال. كمـا 

  ، وهو ما يؤدي إلى مشاكل عضلية هيكلية.أن لّف سجائر البيدي يتطلب الجلوس لساعات طويلة في وضع معّين
  
  األثر على العمالة والخلل االجتماعي ٤- ١
  

تــؤدي قضــيتان علــى وجــه الخصــوص فــي بعــض البلــدان إلــى تفــاقم الخلــل االجتمــاعي والفقــر النــاجمين عــن زراعــة 
وقـد ُأتيحـت نظـرة عامـة علـى الخلـل االجتمـاعي النـاجم عـن زراعـة التبـغ  ٥التبغ أال وهما: السخرة وعمالة األطفال.

خـــالل االجتمـــاع الثـــاني لفريـــق الدراســـة المعنـــي ببـــدائل زراعـــة التبـــغ المســـتدامة اقتصـــاديًا فـــي مدينـــة المكســـيك فـــي 
  ٢٠٠٨.٦ عام

                                                           ١       International Labour Organization Newsroom, 18 September 2003 (http://www.ilo.org/global/about-the-
ilo/newsroom/features/WCMS_071230/lang--en/index.htm).                                                                  

٢           Summary of possible alternative crops. Paper presented at the third meeting of the working group (in 
relation to Articles 17 and 18 of the WHO FCTC), Geneva, Switzerland, 14–16 February 2012.                

٣ Pereira Vasconcelos de Oliveira P, et al. First reported outbreak of green tobacco sickness in Brazil. Cadernos 
 de Saúde Pública. 2010;26:2263–69.                                                                                          

أظهرت األبحاث التي أجرتها جامعة بيلوتاس االتحادية أن معدات الوقاية الشخصـية التـي توصـي بهـا الرابطـة البرازيليـة    ٤
  لزراع التبغ ليست فعالة في حماية العمال من مرض التبغ األخضر.

  ولية بشأن عمالة األطفال.اتفاقيات منظمة العمل الد    ٥
٦ Otañez M. Social disruption caused by tobacco growing. Study conducted for the second meeting of the study 

 group on economically sustainable alternatives to tobacco growing, Mexico City, 17–19 June 2008.        
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الفقـر والعقـود المجحفـة  ويتعّين التصدي للخلل االجتماعي الناجم عن زراعة التبـغ مـن المنظـور اإلنمـائي، مـع أخـذ
وعمالة األطفال والسخرة في االعتبار. كما يجـب معالجـة أمـر عمالـة األطفـال والسـخرة مـن منظـور حقـوق اإلنسـان 
ألن هذه الممارسـات تنتهـك الحقـوق التـي يكفلهـا القـانون الـدولي، علـى أن يـتم ذلـك بالتعـاون مـع المنظمـات الدوليـة 

  ، ومنظمة األمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي.المعنية مثل منظمة العمل الدولية
  
  ١األثر البيئي ٥- ١
  

ينــدرج تــدهور الغابــات، وقطــع األشــجار للحصــول علــى الخشــب الــالزم لعمليــة إنضــاج التبــغ، وٕازالــة الغابــات خــالل 
اصــر المغذيــة فــي تربــة األراضــي ســعي المــزارعين لتطهيــر األراضــي (والتعــويض أحيانــًا عــن انخفــاض مســتوى العن

أنــواع التغّيــرات الزراعيــة الرئيســية المرتبطــة بفقــد التنــّوع البيولــوجي النــاجم عــن  تــؤدي إلــى بعــضالمســتخدمة حاليــًا) 
   ٢زراعة التبغ في العديد من البلدان النامية.

  
٪ فــإن أثــر هــذه ١ل عــن وعلــى الــرغم مــن أن الحصــة العالميــة لألراضــي الزراعيــة المســتخدمة فــي زراعــة التبــغ تقــ

وتشــير البحــوث فــي بعــض البلــدان إلــى أن زراعــة التبــغ قــد  ٣الزراعــة علــى إزالــة الغابــات فــي العــالم يزيــد عــن ذلــك.
تكون أشد وطأة بعشرة أمثال من إجمالي جميع العوامل األخرى المسببة إلزالة الغابات. ويقع عبء تكلفة التخفيف 

يســتنفد فهــو ، اً منفــرد التبــغ  محصــوالً لمــا كــان بالكامــل تقريبــا علــى الــزّراع. و  مــن الخســائر االجتماعيــة اإليكولوجيــة
كمــا أن التبــغ محصــول يحتــاج إلــى ُمــدخالت كثيــرة، ومتطلباتــه مــن مبيــدات اآلفــات  ٤العناصــر المغذيــة فــي التربــة.

محاصـيل العشـرة التـي وينـدرج التبـغ أيضـًا فـي عـداد ال ٥واألسمدة للهكتار الواحد عالية جدًا في ظل ظروف معّينة.
   ٦تتطلب أعلى معدالت من األسمدة.

  
  ممارسات الشركات التي ُتعرقل تنفيذ بدائل زراعة التبغ المستدامة اقتصاديًا  ٦- ١
  

تــوحي صــناعة التبــغ بــأن التنفيــذ الفّعــال لبــدائل زراعــة التبــغ المســتدامة اقتصــاديًا وللتــدابير المنصــوص عليهــا فــي 
للحـــد مـــن الطلـــب أيضـــًا ســـوف يـــؤدي علـــى نحـــو مفـــاجئ إلـــى القضـــاء علـــى المكاســـب  اتفاقيـــة المنظمـــة اإلطاريـــة

االقتصادية المتأتية عن زراعة التبغ. وعادة ما تشير هذه الصناعة إلى المساهمة االقتصادية لزراعة التبغ فـي كـل 
حقيقة هي أن االستهالك بيد أن ال ٧من االقتصادات المحلية والوطنية، وأعداد العاملين، والميزان التجاري الوطني.

السنوي في البلدان التي توجد لديها سياسات فّعالة لتنظيم التبغ ينخفض بمقدار كسور من النقاط المئويـة ممـا يتـيح 
بالتــالي للــزّراع التنويــع فــي أنشــطة أخــرى بالتــدريج وبــالترافق مــع تنفيــذ بــرامج التكييــف الحكوميــة. فمســؤولية تنــاقص 

  ). ١٧(الفقرة  FCTC/COP/3/11م على أساس القسم المناظر من الوثيقة ُأعد هذا القس    ١                                                           
٢         Yanda PZ. Impact of small scale tobacco growing on the spatial and temporal distribution of Miombo  

woodlands.             in Western Tanzania. Journal of Ecology and the Natural Environment. 2010;2:10–16.           
                                                                                                                           

٣    Geist H. Global assessment of deforestation related to tobacco farming. Tobacco Control. 1999;8:18–28.  
٤          Goodland JA, Watson C, Ledec G. Environmental management in tropical agriculture. Boulder (CO): 

Westview   Press; 1984.                                                                                                                

  ٥   Fertilizer use by crop. Rome: Rome, Food and Agriculture Organization of the United Nations; 1999.  
٦     Fertilizer use by crop. Rome, Food and Agriculture Organization of the United Nations; 2006.  
٧    Assunta M.  Tobacco industry's ITGA fights FCTC implementation in the Uruguay negotiations. Tobacco 

Control, 26 May 2012. doi:10.1136/tobaccocontrol-2011-050222.                                                   
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وعلــى هــذا فــإن طروحــات  ١بكثيــر علــى ميكنــة زراعــة التبــغ والتنــافس فــي التجــارة الدوليــة.العمالــة تقــع بدرجــة أكبــر 
مـن االتفاقيـة مـن تـدخل  ١٨و ١٧حماية تنفيذ أحكام المادتين  ستعمل علىاألطراف صناعة التبغ خاطئة. كما أن 

  يذها. من االتفاقية والمبادئ التوجيهية لتنف ٣-٥المصالح التجارية والراسخة بموجب المادة 
  
  الغرض والنطاق والتطبيق    -٢
  
الغـــرض مـــن هـــذه التوصـــيات هـــو تـــوفير إطـــار عمـــل عـــام لألطـــراف يمكنهـــا أن تعتمـــد خاللـــه السياســـات   ١-٢

 من االتفاقية. ١٨و ١٧الشاملة والتدابير الفّعالة الالزمة للوفاء بالتزاماتها طبقا للمادتين 
  
وتهــدف التوصــيات إلــى إرشــاد األطــراف فــي تنفيــذها للسياســات التــي تعــزز إنشــاء آليــات مبتكــرة لتطــوير   ٢-٢

  اتفاقية المنظمة اإلطارية.من  ١٨و ١٧مصادر رزق بديلة مستدامة لزّراع التبغ وعماله فيما يخص المادتين 
  
سواق مجدية تغطـي جميـع جوانـب وتوصى األطراف بإنشاء برامج إنمائية متصلة بتعزيز األمن الغذائي وأ  ٣-٢

بـدائل زراعـة التبـغ، بمـا فــي ذلـك االسـتدامة االقتصـادية والحمايـة البيئيــة. وللوكـاالت الحكوميـة، وال سـيما تلـك التــي 
لهــا نفــوذ قــوي فــي المنــاطق الريفيــة، دور مهــم فــي دعــم تنويــع مصــادر الــرزق فــي منــاطق زراعــة التبــغ، وذلــك مــن 

لتدابير، بما في ذلك توفير التدريب لعمال وزّراع التبغ وأسرهم. وينبغي للمؤسسـات خالل مجموعة من السياسات وا
المبـــادئ فـــي  ٢الدوليـــة ومنظمـــات الـــزّراع أن تضـــطلع أيضـــًا بـــدور هـــام فـــي تطـــوير وتنفيـــذ السياســـة (انظـــر المبـــدأ 

  ).التوجيهية
  
بطريقـة  أو التحـول إليهـا مصـادر الـرزق البديلـة تعزيـز وُيمكن تخطيط السياسات والبرامج التـي تهـدف إلـى  ٤-٢

محدودة زمنيًا ومتدرجة. وفي الوقت نفسـه، ينبغـي تطـوير بـرامج تغييـر األنشـطة للـزّراع والعمـال وتبـادل المعلومـات 
في هذا الصدد مع الجهات المعنيـة. وسـوف تتـوزع تكـاليف تكييـف العـرض مـع تنـاقص الطلـب علـى امتـداد عقـود. 

زع تكـاليف عمليـة التكيـف أيضـًا علــى مـدى فتـرة طويلـة. وينبغـي للبلـدان أن تتـولى توجيـه البــرامج وهكـذا فسـوف تتـو 
التثقيفيــة والحمــالت اإلعالميــة المدعومــة بالبيِّنــات مــن أجــل منــع أي محاولــة لتضــليل الــزّراع فيمــا يتعلــق بالبــدائل 

ان زراعة التبـغ أن تحـدد أهـدافًا ومرامـي واقعيـة المستدامة لمصادر الرزق  المتاحة لزّراع التبغ وعماله. وينبغي لبلد
تبعــًا للظــروف الســائدة فيهــا ولقــدرتها علــى تنفيــذ اســتراتيجيات تــوفير بــدائل مســتدامة لمصــادر الــرزق مــن أجــل زّراع 

  التبغ وعماله. 
  
وفـــي حـــين أن التـــدابير الموصـــى بهـــا هنـــا ينبغـــي أن ُتطبـــق مـــن قبـــل األطـــراف علـــى نطـــاق واســـع حســـب   ٥-٢

ضـــاء، فـــإن األطـــراف ُتشـــجَّع بشـــدة علـــى تنفيـــذ تـــدابير تتجـــاوز تلـــك الموصـــى بهـــا لـــدى تكييفهـــا تبعـــًا لظروفهـــا االقت
شــريطة أال تـــؤدي إلــى إيـــذاء  اتفاقيــة المنظمــة اإلطاريـــةمـــن  ١٨و ١٧الخاصــة مــن أجـــل تحقيــق أهـــداف المــادتين 

لــى أنشطة/محاصــيل بديلــة. وال ترمــي مصــادر رزق زّراع التبــغ وعمالــه الــذين يجــدون أنــه ال بــد لهــم مــن التحــول إ
اتفاقيـــة المنظمـــة اإلطاريـــة إلـــى إنـــزال العقـــاب بـــزّراع التبـــغ وعمالـــه، لكنهـــا تهـــدف إلـــى تـــرويج بـــدائل زراعـــة التبـــغ 

الـذين سـيتأثرون بتراجـع  المستدامة اقتصاديًا لصالح عمال التبـغ، وزرَّاعـه، وكـذلك، وحسـب الحالـة، البـائعين األفـراد
  .استهالك التبغ

  
  
  

                                                           ١    Tobacco industry interference with tobacco control. Geneva: World Health Organization; 2008.  
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  المبادئ التوجيهية    -٣
  

بــدائل زراعــة التبــغ :  ينبغــي أن يكــون تنويــع مصــادر الــرزق هــو المفهــوم الــذي يهتــدي بــه تنفيــذ ١المبــدأ 
  المستدامة اقتصادياً 

  
يســتند مفهـــوم تنويـــع مصـــادر الــرزق إلـــى أنـــه كلمـــا تنوعــت الوحـــدة اإلنتاجيـــة تزايـــدت احتمــال تـــوافر خيـــارات أوســـع 

أنشطتهم االقتصادية واإلنتاجية. وال يعني تنويع مصادر الرزق فحسب زراعة محاصيل أخرى في للمزارعين لتنويع 
يتجـاوز مفهـوم تنويـع مصـادر  بـل الفترات الفاصـلة بـين مواسـم التبـغ، أو بـالترافق مـع زراعـة التبـغ (الزراعـة البينيـة)

ص والبــدائل التــي ُتعــد أساســية ويتمثــل فــي مجموعــة أكبــر مــن الفــر  .رالــرزق حــدود فكــرة إحــالل محصــول محــل آخــ
لوضع االستراتيجيات الناجحـة لتنويـع سـبل العـيش، والسـيما مكافحـة أوجـه سـرعة التـأثر المختلفـة التـي تتعـرض لهـا 
األسر التي تعمل فـي زراعـة التبـغ، خاصـة فـي المنـاطق الفقيـرة. وينبغـي لهـذه البـدائل أن تتـيح الفـرص التـي تسـمح 

ولـــذا فمـــن األهميـــة بمكـــان أن يتجـــاوز تنويـــع . هم ورفـــاههم االجتمـــاعي االقتصـــاديلـــزراع التبـــغ بـــأن يحســـنوا صـــحت
مصادر الرزق حدود المزرعـة وأن ُيـدمج فـي االسـتراتيجيات اإلنمائيـة األوسـع نطاقـًا مـن أجـل تيسـير التنفيـذ النـاجح 

  والمستدام.
  

تضـــمن فقـــط األبعـــاد االقتصـــادية ينبغـــي أن تكـــون شـــمولية وأال ت ١٨و ١٧وبالتـــالي فـــإن سياســـات تنفيـــذ المـــادتين 
واإلنتاجية، بل جوانب أخرى أيضًا يمكن أن تؤثر على رخاء العمال ونوعيـة حيـاتهم، وكـذلك علـى الحمايـة البيئيـة. 
وعلــى هــذا فــإن نهــج مصــادر الــرزق يحــدد خمســة أنــواع مــن األصــول هــي األصــول الطبيعيــة (األرض أو الثــروة 

لعاملة/التعليم)، واألصول المادية (البنية التحتية)، واألصول المالية (المـدخرات، الحيوانية، واألصول البشرية (اليد ا
الـــدخل)، واألصـــول االجتماعيـــة (شـــبكة العالقـــات االجتماعيـــة/الهيكل االجتمـــاعي)، التـــي تعتمـــد عليهـــا األســـر فـــي 

  سياق استراتيجيات مصادر الرزق. 
  

، تماشــيًا مــع ١٨و ١٧المتعلقــة بالمــادتين  تطــوير السياســات:  ينبغــي إشــراك زرّاع التبــغ وعمالــه فــي ٢المبــدأ 
  ومبادئها التوجيهية  اتفاقية المنظمة اإلطاريةمن  ٣-٥المادة 

  
وفقًا تنفيذها ٕاشراكهم في و  ١٨و ١٧المتعلقة بالمادتين  تطوير السياسات عملية ينبغي إشراك زّراع التبغ وعماله في

، كمـا ينبغـي كفالـة أن مشـاركتهم تجـري بمعـزل عـن مـن القاعـدة إلـى القمـةجهوي ينطلق  عبر نهجللقوانين الوطنية 
  .المصالح التجارية والراسخة لدوائر صناعة التبغ

  
وبغيــة االســتفادة المثلــى مــن المــوارد القائمــة، فــإن األمــر يتطلــب اعتمــاد سياســات عامــة وُنهــج متعــددة القطاعــات. 

ن مـــن الواجـــب ضـــمان إشـــراك المـــزارعين فـــي عمليـــات اتخـــاذ وللعنايـــة علـــى نحـــو أفضـــل بهـــذه الجوانـــب وغيرهـــا فـــإ
  القرارات عبر توفير قنوات كافية لهم لإلعراب عن احتياجاتهم وشواغلهم.

  
:  ينبغــي أن تســتند سياســات وبــرامج تعزيــز بــدائل مصــادر الــرزق المســتدامة اقتصــاديًا إلــى أفضــل ٣المبــدأ 

  الممارسات وأن ُتربط ببرامج التنمية المستدامة
  

يتطلــب التحــول النــاجح عــن زراعــة التبــغ إلــى أنشــطة اقتصــادية بديلــة تحقيــق الربحيــة، وتــوفير المســاعدة التقنيــة، 
والبحـــوث، وبنـــاء القـــدرات، وتـــرويج التنظـــيم المجتمعـــي، والتســـويق، والـــدعم االجتمـــاعي، مـــع اهتمـــام خـــاص بـــالفترة 

  وعند االقتضاء، ينبغي إنشاء اآلليات المالية. االنتقالية.
  

وينبغــي تطــوير البــدائل وفقــًا لمبــادئ التنميــة المســتدامة واستئصــال الفقــر، بمــا يعــزز قــدرة الــزرَّاع علــى إدارة المــوارد 
  الطبيعية على نحو مستدام مع تقليل اآلثار البيئية السلبية، وزيادة كفاءة الموارد، والحد من النفايات.
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سـتدامة اقتصـاديًا شـاملة ومتعـددة القطاعـات ومتسـقة مـع ويتعين أن تكون سياسات تعزيـز بـدائل مصـادر الـرزق الم
، وهــو مــا يعنــي مراعــاة ال االســتدامة االقتصــادية لقطــاع أوراق التبــغ فــي األجــل اتفاقيــة المنظمــة اإلطاريــةأهــداف 

 تنظرالقصير فحسب وٕانما أيضا التكاليف المستترة والخارجية العديدة لزراعة التبغ وتجهيزه. وينبغي للحكومات أن 
تجنب التدابير التي تشجع على انضمام وافدين جدد إلى قافلة زّراع التبـغ أو تثنـي الـزّراع الحـاليين عـن البحـث في 

 البديلـة المحاصـيل لتعزيـز خاصـة مؤسسـية ترتيبـات تتضـمن أن التمويـل آلليات ينبغي ،عن بدائل. وحسب االقتضاء
 القائمـة الحكوميـة البـرامج أو الخطـط في السياسات هذه دراجإل الجهود بذل وينبغي التدريب. و/أو واالتصال والتثقيف
  المستدامة. التنمية ترويج إلى الساعية

  
:  ينبغي تعزيز بدائل مصادر الرزق المستدامة اقتصاديًا في إطار شامل يتضمن جميع جوانب مصـادر ٤المبدأ 

جتماعيــة والبيئيــة وجوانــب األمـــن رزق زرّاع التبــغ وعمالــه (بمــا فـــي ذلــك الجوانــب الصــحية واالقتصـــادية واال
  الغذائي).

  
تدعو الحاجة إلى إدماج أنشطة التنويع ضمن سياسات التنمية الزراعية من خالل السياسـات العامـة المناسـبة التـي 
تضمن نوعية الحياة للـزرَّاع وسـكان المنـاطق الزراعيـة ككـل. وينبغـي أن تسـعى هـذه السياسـات إلـى االسـتفادة علـى 

  القائمة.اإلقليمية والمحلية ل من الموارد النحو األكم
  

ومن حق كل زارع للتبغ أن ُيحاط علمًا على النحـو الواجـب بالمخـاطر التـي تثيرهـا زراعـة التبـغ بالنسـبة لصـحته أو 
). ويتعين كذلك أن ُتعنـى البـرامج والسياسـات الوطنيـة ٢-٤صحتها وللبيئة وبكيفية الوقاية منها (انظر أيضًا القسم 

  ة صحة العمال والبيئة بالمخاطر المتعلقة بإنتاج التبغ.لحماي
  

ويحتــاج األمــر إلــى مــوارد بشــرية وماديــة وماليــة مناســبة إلرســاء مصــادر الــرزق البديلــة ودعمهــا علــى المســتويات 
  المحلية والبلدية والوطنية/االتحادية واإلقليمية والدولية. 

  
بدائل مصادر الرزق المستدامة اقتصـاديًا مـن المصـالح التجاريـة :  ينبغي حماية السياسات التي ُتعزز ٥المبدأ 

مــن االتفاقيــة  ٣-٥وغيرهــا مــن المصــالح الذاتيــة لصــناعة التبــغ، بمــا فــي ذلــك شــركات األوراق، وفقــًا للمــادة 
  ومبادئها التوجيهية.

  
ــتج  هنــاك تعــارض أساســي ال ســبيل إلــى تســويته بــين مصــالح صــناعة التبــغ والصــحة العموميــة. فصــناعة التبــغ تُن
وترّوج منتجًا ثبت علميًا أنه يسبب اإلدمان ويؤدي إلى األمراض والوفيات ويثير العديد من االعتالالت االجتماعية 

اف أن تبـذل مـا فـي وسـعها لحمايـة إعـداد وتنفيـذ وتمويـل المتنوعة، بما في ذلك زيادة الفقر. وبالتالي، ينبغـي لألطـر 
مــن صـــناعة التبــغ. ويتعـــين تحميــل صـــناعة التبـــغ  اتفاقيــة المنظمـــة اإلطاريـــةمـــن  ١٨و ١٧آليــات لتنفيـــذ المــادتين 

، مسؤولية األضرار الصحية والبيئية الناجمة عن زراعة التبغ وجميع األنشطة المتصلة بزراعة التبغ وسلسلة إمداده
  ، وضمان احترام حقوق اإلنسان لمن يعملون في زراعة التبغ وسلسلة إمداده.الحد الذي يمكن إثباته إلى
  

:  ينبغي السعي إلـى إقامـة الشـراكات والتعـاون فـي تنفيـذ خيـارات السياسـات والتوصـيات هـذه، بمـا فـي ٦المبدأ 
  ذلك في مجال توفير المساعدة التقنية و/أو المالية.

  
إلرساء ودعم أنشطة ترويج مصادر الرزق البديلة علـى  ، عند االقتضاء،د بشرية، ومادية، وماليةينبغي توفير موار 

المســـتويات المحليـــة والبلديـــة والوطنية/االتحاديـــة واإلقليميـــة والدوليـــة. ولضـــمان اســـتدامة البرنـــامج، يتعـــين اســـتخدام 
عنـــد مـــن االتفاقيـــة. كمـــا ينبغـــي  ٢٦لمـــادة مصـــادر التمويـــل القائمـــة واستكشـــاف المصـــادر األخـــرى الُممكنـــة، وفقـــًا ل
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أو دعمهــا أو التحــول إليهــا  مصــادر الــرزق البديلــةعلــى تعزيــز إيجــاد الحــوافز  االقتضــاء، أن تنظــر األطــراف فــي
  الحوافز التي تشجع على زراعة التبغ. وتجنب

  
لمعلومـــات والمعـــارف والقــــدرة ويعتبـــر التعـــاون الـــدولي والـــدعم المتبـــادل ونقـــل التكنولوجيــــا الفّعـــال التكلفـــة وتبـــادل ا

التكنولوجية ذات الصلة من األمور ذات األهمية الحاسمة في تدعيم قـدرة األطـراف علـى الوفـاء بالتزاماتهـا بموجـب 
مــن االتفاقيــة والتصــدي بنجــاح آلثــار إنتــاج التبــغ االجتماعيــة واالقتصــادية والبيئيــة علــى جميــع  ١٨و ١٧المــادتين 

بالتعــاون علــى تطــوير التــدابير واإلجــراءات والمبــادئ التوجيهيــة الفّعالــة لتنفيــذ االتفاقيــة  المســتويات. وينبــع االلتــزام
-٥و ٣-٤والتعاون مع المنظمات الدولية واإلقليمية واستخدام آليات التمويل الثنائية والمتعددة األطراف من المواد 

  من االتفاقية.  ٢٦و ٢٢و ٢١و ٢٠و ٥-٥و ٤
  
يات فّعالة بشأن المحاصيل ومصادر الرزق البديلـة تحديد وتطوير استراتيج    -٤

  ولحماية زرَّاع التبغ والبيئة من األضرار الناجمة عن إنتاج التبغ
  

  تتضمن األسباب التي تدفع بالمزارعين إلى االعتماد على زراعة التبغ ما يلي:
  

  "إبرام عقود التسليم بين الزرَّاع من جهة وشركات المعالجة األوليـة مـن جهـة أخـرى بمـا يكفـل "األمـان
تمـــنح هـــذه الشــركات القـــروض والحـــوافز األخـــرى  وفـــي بعــض األحيـــان،لمبيعــات أوراق التبـــغ الخـــام، 

  لزراعة التبغ، وتخلق صناعة التبغ منطقة رخاء ألنها تكفل السوق واإلمدادات؛
 لكثير من المجتمعات الزراعية اعتمادًا مطلقًا على إنتاج التبغ، وفـي العديـد مـن الحـاالت فـإن تعتمد ا

هناك عالقة تضافر بين السياسيين، والمدراء، وصناعة التبغ على المستوى المحلـي ، وهـو مـا يفسـر 
 أحيانًا االفتقار إلى العزيمة السياسية الكافية لتطوير البدائل على هذا المستوى.

 من محصول التبـغ هـو أعلـى مـن  ةالمتأتي األرباحناعة السائدة في صفوف زّراع التبغ وعماله بأن الق
 أي محصول آخر؛

  المعتقدات والعادات الثقافية حيث تنتقل زراعة التبغ في بعض المناطق من جيل إلـى آخـر إلـى جنبـًا
 إلى جنب مع نقل العادات الثقافية؛

  البديلــة وٕامكانيــات تســويق المحاصــيل البديلــة، واالفتقــار إلــى المــوارد عــدم اليقــين بشــأن فــرص الــدخل
 لالستثمار في تلك المحاصيل؛

 يتسم المزارعون بموقف محافظ إزاء تغيير الممارسات الراسخة؛ و/أو 
  فــي األقــاليم التــي تتصــف بشــح ميــاه الــري، أو رداءة التربــة، أو الظــروف المناخيــة القاســية فــإن التبــغ

مقــاوم للجفــاف وألن أرباحــه الصــافية فــي ظــل هــذه الظــروف الزراعيــة تفــوق علــى مــا هــو ُيــزرع ألنهــا 
 معتقد أرباح أي محصول آخر.

 
  التوصيات

  
ينبغي أن تتضمن استراتيجيات التنويع فرصًا زراعية وغير زراعيـة علـى حـد سـواء، بمـا فـي ذلـك التحـول مـن منـتج 

مشـكلة الفقـر وهشاشـة األوضـاع تمامـًا  محل آخر ال يعـالجزراعي إلى آخر. على أن إحالل نشاط اقتصادي واحد 
  التي يعاني منها زرَّاع التبغ وعماله، علمًا بأنها مشكلة شائعة في صفوف منتجي القطاع الزراعي.
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ويتعين أن تشتمل اسـتراتيجيات التنويـع علـى رؤيـة للتنميـة المسـتدامة للقطـاع الزراعـي. كمـا ينبغـي أن تحتـوي علـى 
منوَّعة، مثل اإلنتاج لتحقيق األمن الغذائي، وسالسل إمداد قصيرة ترتبط بالسوق المحلية، وتوليفة مـن نظم إنتاجية 

  األنشطة الزراعية وغير الزراعية.
  

ـــع حافظـــة األنشـــطة والمنتجـــات المعروضـــة، وأن تيســـر الوصـــول إلـــى األســـواق  وعلـــى اســـتراتيجيات التنويـــع أن توسِّ
الــدخل الزراعــي. كمــا ينبغــي أن تــروج هــذه االســتراتيجيات االبتكــار والتحســين كبــديل عــن القيــود الموســمية وركــود 

التقنـــي فـــي المــــزارع بغيـــة تـــوفير المــــوارد عبـــر أشـــكال جديــــدة مـــن مناولـــة واســــتعمال النباتـــات، والثـــروة الحيوانيــــة، 
  واألراضي. وسيسفر ذلك عن زيادة في عدد األنشطة المنفَّذة وفي الموارد على مستوى المزرعة.

  
وينبغـي أن تـروج اسـتراتيجيات التنويـع أنماطـًا جديـدة مـن التعــاون والتفاعـل المحلـي بمـا يكفـل توسـيع نطـاق األربــاح 
والحد من تكاليف المعامالت. ويتعين أن تنتج هذه التغييرات مستويات جديدة من االرتياح فـي صـفوف المـزارعين، 

  تكفل قسطًا أكبر من المرونة الالزمة للتكيف.وأن تروج تقوية التفاعل مع المستهلكين/الزبائن، وأن 
  

  وينبغي أن يوجه طلب السوق استراتيجيات التنويع، وينبغي أن تستند السياسات المتوخاة إلى ديناميات السوق.
  

وعلى المناطق ذات االستراتيجيات االقتصادية المتنوعة المحليـة أن تخلـق البيئـات المواتيـة لالنـدماج القطـاعي بـين 
ة، والتجارة، والصـناعة، والخـدمات. ومـن المفـروض أن يـؤدي التنـوع اإلقليمـي إلـى اسـتقرار أعظـم وٕالـى الحـد الزراع

من أوجه الضعف الناجمة عن تقلبات سوق اليد العاملـة ومصـادر الـدخل. وُيفتـرض كـذلك أن تقـود وفـورات الحجـم 
  مؤثرات خارجية جهوية إيجابية.إلى خفض تكاليف المعامالت وٕانتاج 

  
كمــا أن فتــرة االنتقــال هــذه مــن زراعــة التبــغ إلــى مصــدر رزق بــديل تتطلــب أيضــًا تنفيــذ مبــادرات متعــددة القطاعــات 
تزود المزارعين بطائفة واسـعة مـن المـوارد والفـرص. وينبغـي أن تتسـم مثـل هـذه المبـادرات بوجهـة سـوقية وأال تسـتند 

تقال استراتيجيات إنمائية تكفل تعزيز االسـتقالل الـذاتي إلى االفتراضات الحمائية. ومن المفروض أن يروج هذا االن
للمــزارعين، وتنويــع الــدخول الزراعيــة وغيــر الزراعيــة، وتحويــل األســاس التقنــي بمــا يتــيح االنتقــال إلــى اإليكولوجيــا 

نتبـاه إلـى الزراعية، واستعادة خصوبة التربة، وحفظ التنوع البيولوجي، وٕانتاج المؤثرات الخارجية الجهوية، وٕايـالء اال
  أغراض الصحة.

  
  تشجيع البحوث  ١-٤
  

تــدعو الحاجــة إلــى إجــراء بحــوث شــاملة تغطــي كــل العناصــر المرتبطــة بزراعــة التبــغ، ومنهــا الربحيــة، إلــى جانــب 
التكــاليف الصــحية، والبيئيــة، واالجتماعيــة االقتصــادية. وفضــًال عــن ذلــك فمــن الواجــب وضــع تحديــد كمــي لنوعيــة 

عليهــا المزارعــون عبــر إنتــاج محاصــيل مختلفــة وٕادراجــه فــي التحليــل. ويقتضــي األمــر مقارنــة الحيــاة التــي سيحصــل 
عناصر الطلب وحجم السوق بالنسبة للتبغ مع المحاصيل البديلة األخرى. وينبغي أن تراعي البحوث مسـائل األثـر 

اط فــي عمــل البــاحثين. كمــا البيئــي، والتنميــة، والتخفيــف مــن وطــأة الفقــر. ويتعــين أن يشــارك واضــعو القــرارات بنشــ
  ينبغي حض المنظمات الدولية على تقديم الدعم التقني للبحوث الجارية على المستوى القطري.

  
  وعلى البحوث أن تشمل دراسات جدوى تغطي الجوانب التالية:

  
. ينبغـي تحديد الصورة التحليلية والسمات األساسية لقطاع التبغ واقتصاديات إنتاج التبغ الخام  )أ (

تضــمن ذلــك، حســب االقتضــاء، مســحًا كــامًال لجميــع األنشــطة المرتبطــة بزراعــة التبــغ، بمــا فــي ذلــك: أن ي
عدد زّراع التبغ وعماله، ومسـاحة الحيـازات وعـدد زّراع التبـغ وعمالـه لكـل فئـة مسـاحة، وكميـة إنتـاج التبـغ 



FCTC/COP/6/31    Annex 7 

86 

تعلـــيم زّراع التبـــغ لكـــل حيـــازة وفئـــة مســـاحة، وتوزيـــع زّراع التبـــغ وعمالـــه بحســـب الســـن والجـــنس، ومســـتوى 
وعماله، ونوع التبغ الُمنَتج، وعدد عمال التبغ الُمستخدمين في مزارع التبغ، وعدد أيام العمـل ألفـراد األسـرة 

  وعمال التبغ.

. ينبغـي لكـل بلـد، حسـب االقتضـاء، وضـع تنبـؤ دراسات التنبؤ بالطلب على المحاصيل الغذائيـة  )ب (
ر الممكـن علـى المحاصـيل الغذائيـة أو الخضـروات أو الفواكـه بالمتطلبات من األغذية في المستقبل، واألثـ

أو أي محصـــول بـــديل آخـــر، جنبـــًا إلـــى جنـــب مـــع تنبـــؤ بأســـعار الســـلع الغذائيـــة األساســـية. كمـــا أن علـــى 
الحكومات تحديد الفرص، مثل البرامج القائمة لتوريد األغذية، حسـبما هـو مناسـب. ويتعـين جمـع البيانـات 

اضــي فــي منــاطق زراعــة التبــغ مــن أجــل بيــان مــا إذا كانــت األراضــي المســتخدمة عــن أنمــاط اســتخدام األر 
لت إلى زراعة التبغ أو العكس.   لزراعة المحاصيل الغذائية قد حوِّ

حســب االقتضــاء. علــى كــل بلــد أن يقــارن آثــار زراعــة التبــغ مــع  دراســات األثــر البيئــي والصــحي  )ج (
ابــــات، وتــــدهورها، وتلــــوث الميــــاه، وتآكــــل التربــــة، آثــــار المحاصــــيل البديلــــة وذلــــك فيمــــا يتصــــل بإزالــــة الغ

ومســتويات العقــم، وتــأثيرات تغيــر المنــاخ، واألثــر علــى الحيــاة البريــة وغيــر ذلــك مــن اآلثــار اإليكولوجيــة. 
ويتعين ربط اآلثار باألسمدة والمواد الكيميائية الزراعيـة فـي مـزارع التبـغ وغيـر التبـغ بغيـة تحديـد المصـادر 

تـــي ينبغـــي أن تعالجهـــا السياســـات. وينبغـــي أيضـــًا إدراج تقيـــيم األثـــر الصـــحي المتعلـــق األساســـية للقلـــق ال
 .لرصد الصحةبزراعة التبغ كجزء من البرامج الوطنية 

حسـب االقتضـاء. ينبغـي إجـراء دراسـات حديثـة القتصـاديات التبـغ اقتصاديات إنتاج التبغ الخـام   )د (
تبغ على مستوى بوابـة المزرعـة لكـل بلـد ولكـل نـوع. لكل منطقة ونوع، جنبًا إلى جنب مع دراسة ألسعار ال

وينبغــي للبحــوث أن ُترّكــز أيضــًا علــى اقتصــاديات التحــّول إلــى اســتخدامات بديلــة لألراضــي، بمــا فــي ذلــك 
  عوامل حفز زراعة التبغ أو عدم زراعته حسب الحالة.

ــدائل  )ه ( ــة عــن الب حديــده، حســب االقتضــاء. ينبغــي، لكــل بــديل يجــري ت مجموعــة معلومــات معياري
إعداد مجموعة من المعلومات المعيارية، بما في ذلك معلومات عن المتطلبات الزراعيـة واإلنتـاج وسلسـلة 
القيمة المضافة والمعايير والسوق واألسعار والتجارة الدوليـة وغيـر ذلـك مـن العوامـل االقتصـادية. ويتعـين، 

. ويجـوز دعـوة الخبـراء المعتـرف بهـم حسب االقتضاء، إعداد دراسة جدوى كاملـة لكـل بـديل يجـري تحديـده
  دوليًا لتوفير المدخالت السياسية الالزمة بشأن بدائل محددة. 

)، ُيمكـن إعـداد قائمـة هــ. استنادًا إلى المعلومات المستمدة من الخطوات (أ) إلـى (قائمة األولوية  )و (
  بتها ميدانيًا.أولوية لكل منطقة لزراعة التبغ فيما يتعلق بالبدائل التي ُيمكن النظر في تجر 

حسب االقتضاء. ُيمكن استخدام التجارب الميدانية لتحديد الجدوى االقتصادية التجارب الميدانية   )ز (
للمحاصيل البديلة. وينبغي إجراء هذه التجارب في الحقول بمشـاركة زّراع التبـغ وعمالـه ولـيس علـى سـبيل 

عــات. ويحتــاج األمــر إلــى إجــراء دراســات االختبــار فــي الحقــول الزراعيــة التابعــة لمعاهــد البحــوث أو الجام
منتظمــة بشــأن المحاصــيل البديلــة بشــكل متــزامن فــي المنــاطق الرئيســية لزراعــة التبــغ قبــل اســتخالص أي 

  استنتاجات بشأن تحويل المحاصيل. وينبغي إجراء التجارب الميدانية تبعا لنهج ومنهجية معياريين.

عنــد  نيــة بنجــاح واقتنــع الــزّراع بالبــديل، ينبغــي. متــى ُأنجــزت التجــارب الميداوضــع خطــة األعمــال  )ح (
خطة أعمال بما في ذلك تحويل المنتج الخام إلى منتجات ذات قيمة مضافة (سلسلة  االقتضاء أن توضع
 القيمة المضافة). 
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وٕاشــراك المنظمــات ذات الصــلة، بمــا فــي ذلــك المنظمــات غيــر الحكوميــة، أمــر أساســي. وينبغــي، أن تكــون مراكــز 
)، حسب االقتضاء، قد دخلت حيز التشغيل بحلول هـذه المرحلـة، وأن تشـارك ٨-٤والدعم (انظر القسم  المعلومات

 في التخطيط والتدريب وتقديم الخدمات، بما في ذلك تقييم التجارب الميدانية.
وســـوف تتطلـــب جميـــع المعلومـــات المســـتمدة مـــن الخطـــوات (أ) إلـــى (ح) اســـتخدام منهجيـــة ونهـــج معيـــاريين، مثـــل 

). وينبغــي بــذل الجهــود لتحويــل ٥-٦بيان معيــاري، كمــا ينبغــي إتاحتهــا فــي قاعــدة بيانــات دوليــة (انظــر القســم اســت
البحــوث إلـــى أفعــال. وينبغـــي أن يشــمل ذلـــك إجــراء المزيـــد مــن البحـــوث لســد الفجـــوات المعرفيــة وتحســـين وتطـــوير 

لمتاحـة للمحاصـيل البديلـة فـي السـوق لفائـدة التطبيقات الجديدة وٕاجراء الدراسات السوقية، وبالتالي تحسـين الفـرص ا
  زّراع التبغ وعماله. وُيمكن، حسبما يكون مناسبًا، أن تضطلع مراكز المعلومات والدعم بهذه المهّمة.

وبالمســتطاع حشــد وســوف تؤخــذ الخبــرات والدراســات والمشــاريع والتجــارب الميدانيــة، ومــا إلــى ذلــك، فــي االعتبــار. 
  . وفقًا للقوانين الوطنية التبغ إيراداتاألموال الالزمة من خالل مصادر متنوعة، بما في ذلك 

  
  النتائج المتوقعة

  
استخالص المعلومات عن الحالة واالتجاهـات الحاليـة فـي إنتـاج التبـغ وسلسـلته االقتصـادية علـى الصـعيد  -١

فـي ذلـك عـدد األشـخاص المشـاركين فـي جميـع األنشـطة وأنـوع العمالـة العالمي، اسـتنادًا إلـى اسـتبيان معيـاري، بمـا 
  ومصادر رزق زّراع التبغ في جملة معلومات أخرى ذات صلة.

 
  تحديث الدراسات المعدَّة عن اآلثار البيئية والصحية لزراعة التبغ حسب المنطقة في كل بلد. -٢
 
عنيـة فيمـا يتعلـق بـاألمن الغـذائي فـي تحديث التنبؤات المستخلصة عن الطلب على مختلف المحاصيل الم -٣

  كل بلد.
 
إنشــاء قاعــدة بيانــات شــاملة القتصــاديات إنتــاج التبــغ الخــام حســب المنطقــة والنــوع، اســتنادًا إلــى منهجيــة  -٤

  معيارية.
 
  استبانة بدائل مستدامة اقتصاديًا للتبغ جنبًا إلى جنب مع بيانات عن سالسلها االقتصادية. -٥
 
زراعة التبغ لتجربتها ميدانيًا في كل بلد، بدعم من نتـائج البحـوث التـي حصـلت عليهـا قائمة أولوية ببدائل  -٦

 معاهد البحوث أو الجامعات على أساس منهجية معيارية.
 
خطــة أعمــال موضــوعة بشــأن سلســلة القيمــة المضــافة لكــل بــديل مــن البــدائل المحــددة لزراعــة التبــغ حســب  -٧

  البلدان. 
 
  يبية للعمال والزرّاعإعداد برامج تثقيفية وتدر   ٢-٤
  

من الضروري، لدى إعداد البـرامج التثقيفيـة، فهـم تكـوين المجموعـات المسـتهدفة مـن حيـث الجـنس والعمـر واألصـل 
، قبـل إعـداد البـرامج يمكـنينبغـي إجـراء البحـوث فـي البلـدان المتضـررة. و عنـد االقتضـاء، العرقي ومستوى التعلـيم. و 

  الحسبان. التثقيفية، أخذ نقطتين أساسيتين في
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يعتبر تدريب المدربين الوسيلة الفضلى لتوفير المهارات الالزمة فيما يتعلق بالمحاصيل البديلة لزّراع التبغ  -١
وعمالـــه. والغـــرض مـــن "التـــدريب التسلســـلي" هـــو إيصـــال المعـــارف والمهـــارات إلـــى النظـــراء العـــاملين فـــي مســـتويات 

وى المحلي). وبغية تعليم المدرب طريقـة التـدريب الجيـد، فـإن مختلفة (على سبيل المثال مستوى المقاطعة أو المست
مـن األفضــل اّتبـاع نهــج "الـتعّلم بالممارســة". وعـالوة علــى ذلــك، يتسـم التفاعــل بقيمـة كبيــرة بالنسـبة للتــدريب الفّعــال. 

  وينبغي مساندة اتحادات المزارعين لتطوير المهارات الالزمة لهم في إنتاج المحاصيل الجديدة.
 
ينبغــي إدراج الممارســات الزراعيــة الســليمة الخاصــة بالمحاصــيل البديلــة المســتدامة اقتصــاديًا فــي المنــاهج  -٢

الزراعيـــة وفـــي األنشـــطة التثقيفية/التدريبيـــة فـــي مـــدارس المـــزارعين الحقليـــة فـــي منـــاطق زراعـــة التبـــغ وفـــي البـــرامج 
وينبغـــي أن تمتثـــل زراعـــة التبـــغ، كغيـــره مـــن المحاصـــيل، إلـــى مفهـــوم الممارســـات  ١التدريبيـــة للســـلطات المختصـــة.

الزراعية السليمة، الذي يحظى باإلقرار، حسب االقتضاء، في البلدان فيما يتصل بعمليات النظم الزراعيـة، بمـا فـي 
لكيميائيــــة الزراعيــــة، أوجــــه اســــتخدام وتطبيــــق المــــواد اذلــــك إدارة التربــــة، ومكافحــــة اآلفــــات، وٕادارة الميــــاه، وكــــذلك 

  واألسمدة، واآلالت.
 

كمـــا ينبغـــي أن يلتـــزم البرنـــامج التثقيفـــي بمبـــادئ التنميـــة المســـتدامة فـــي أبعادهـــا الثالثـــة (االجتماعيـــة واالقتصـــادية 
والبيئية) وأن يتضمن بناء القدرات لإلدارة المستدامة للموارد وٕادارة األنشـطة الجديـدة بمـا يكفـل خفـض اآلثـار البيئيـة 

 لسلبية، وزيادة كفاءة الموارد، والحد من النفايات.ا
  

وينبغـــي أن تتضـــمن البـــرامج التثقيفيـــة نشـــر المعلومـــات عـــن اآلثـــار الصـــحية والبيئيـــة الضـــارة لزراعـــة التبـــغ، ســـواء 
تاحة بالنسبة للمستهلكين أو بالنسبة لزرَّاع التبغ وعماله. وينبغي أيضًا توفير المعلومات للمزارعين عن الخيارات الم

فيمــــا يتعلــــق بالمحاصــــيل والمهــــن ومصــــادر الــــرزق البديلــــة والــــدعم التقنــــي والمكاســــب الصــــافية، والفوائــــد الصــــحية 
  واالجتماعية واالقتصادية. 

  
  إزالة العقبات التي تعترض التنّويع أو التحّول إلى بدائل لزراعة التبغ   ٣-٤
  

ان العنصـــر الحاســـم فـــي إقنـــاع صـــغار زرَّاع التبـــغ تمثـــل الجـــدوى االقتصـــادية للمحاصـــيل البديلـــة فـــي غالـــب األحيـــ
وعماله بالتحول عن إنتاج التبغ. ولكن بما أن التبغ يـدرُّ أيضـًا إيـرادات ضـخمة للحكومـات، والسـيما المحليـة منهـا، 
فإن اإلرادة السياسية الالزمة لترويج المحاصيل البديلة عن التبغ قد تكون معدومة حتـى لـو كـان المحصـول النقـدي 

ديل ســيحقق أرباحــًا أعلــى مــن التبــغ بالنســبة للمــزارعين. وفــي بعــض الحــاالت تحــاول صــناعة التبــغ اســتباق تنفيــذ البــ
اتفاقيـة المنظمـة اإلطاريـة بإقنـاع الحكومـات المحليـة بالسـماح لهـا باالنضـمام إلـى برامجهـا المقترحــة مـن  ١٧المـادة 

  ين مواسم زراعة التبغ.تتمثل في زراعة محصول لزراعة الكفاف ب قد للتنويع والتي
  

وينبغي لألطراف، حسب االقتضـاء، أن تخفـف أو تزيـل  مـا تـم تحديـده مـن عقبـات تحـول دون تـرك الـزّراع لزراعـة 
تعالج مثل هذه  التيالتبغ، والتي قد تشمل الديون المتعلقة بالتبغ، والسخرة، و/أو عمالة األطفال. وينبغي لألطراف 

، وتعزيز الصكوك الدولية القائمة، مثل اتفاقيـات تيسير إنشاء مؤسسات للمساعدة في هذا الصدد أن ُتدرجالشواغل 
  وتوفير الخيارات الالزمة للزّراع. وهناك ثالث عقبات رئيسية في هذا الصدد: منظمة العمل الدولية

  

                                                           ١  Good agricultural practices – a working concept. Rome: Food and Agriculture Organization of the United 
Nations; 2004 (FAO GAP Working Paper, No.5; http://www.fao.org/prods/gap/Docs/PDF/5-
GAPworkingConceptPaperEXTERNAL.pdf).                                                                                                           
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ات. ينبغــي التغلــب علــى محدوديــة المــوارد الماليــة المتاحــة لمواصــلة األنشــطة اإلقليميــة فــي الواليــات والبلــدي -١
هــذه العقبــة بتنفيــذ إطــار مــالي طويــل األجــل و/أو بــإدراج بــرامج التنويــع فــي منــاطق زراعــة التبــغ ضــمن السياســات 

  ).-٦الوطنية للتنمية الريفية (انظر القسم 
 
 الضغط الذي تمارسه صناعة التبغ في الهيئات التشريعية وعلى واضعي السياسات.  -٢
  
الوضـــع االجتمـــاعي واالقتصـــادي لـــزّراع التبـــغ وعمالـــه. تتســـم األراضـــي التـــي يمتلكهـــا أغلـــب زّراع التبـــغ  -٣

وعمالـه، والسـيما فـي البلـدان الناميـة، بضـآلة المسـاحة، كمـا وال تُتـاح لهـم أيـة أراض صـالحة للزراعـة إّال مـن خـالل 
حصــول يحقــق مكاســب عاليــة. وفــي معظــم االســتئجار أو المشــاركة فــي المحصــول. وبالتــالي فهــم يحتــاجون إلــى م

الحـــاالت يفتقـــر زّراع التبـــغ إلـــى األمـــوال الالزمـــة لالســـتثمار فـــي مـــزارعهم لزراعـــة محاصـــيل أخـــرى مســـتدامة فيهـــا. 
مــن شــركات المعالجــة األوليــة لــدى إبــرام ومســاعدات وٕاضـافة إلــى ذلــك، يتلقــى العديــد مــن زّراع التبــغ أيضــًا قروضـًا 

وقـد يحـدث فـي أي غ الخام. وتمثل هذه القـروض حـوافز قويـة لـدفع الـزّراع إلـى زراعـة التبـغ. عقود إمداد لتسليم التب
فــي حلقــة مفرغــة مــن الــديون. ومــن العســير كســر هــذه  بهــمُتوِقــع صــناعة التبــغ  وأن مكــان أن يكــون الــزراع ضــعفاء

ساسـًا بـدعم البـرامج/ السياسـات الحلقة، ويجب التسليم بأنها تمثـل أحـد التحـديات التـي يتعـّين التغلـب عليهـا، وذلـك أ
 الحكومية.
 

  الحفاظ على االتساق بين مختلف الوزارات/اإلدارات  ٤-٤
  

من المحبذ التنسيق بين القطاعات من أجل ضمان أن توفر كل القطاعـات ذات الصـلة بزراعـة التبـغ الـدعم لتنويـع 
فــل االتســاق بــين سياســات مختلــف تكتبــذل الجهــود كــي المحاصــيل ولمصــادر الــرزق البديلــة. وعلــى األطــراف أن 

  الوزارات/اإلدارات أو الهيئات المكافئة، وفقًا التفاقية المنظمة اإلطارية، إلرساء التآزر بين أنشطتها. 
  

كما يتسم االتساق والتنسيق بين مختلف آليات التمويل والمبادرات المتصلة بالتنمية المستدامة بأهمية حاسمة لـدعم 
ة التبغ. وينبغي إنشاء قنوات إلعادة توجيه األموال نحو أنشطة التنويع والتنمية الريفية، بما التنويع في مناطق زراع

بزراعــة التبــغ  التــي تــرتبط مباشــرةفــي ذلــك مصــادر الــرزق البديلــة. ويتعــين وقــف تــدابير التمويــل والحــوافز الحكوميــة 
  .مع أخذ األثر السلبي الذي قد يقع على زراع التبغ في االعتبار الوطنية والسياسات وفقًا للقوانين

  
  اإلجراءات المقترحة

  
علـى بلـدان زراعـة التبـغ أن تمتنـع عـن تشــجيع عمليـات توسـيع المسـاحات المسـتخدمة فـي زراعـة التبــغ أو  -١

  تقديم الحوافز لها.
 
الحكوميـة المسـتخدمة فـي إنتـاج على بلـدان زراعـة التبـغ أن تنظـر فـي إعـادة تخصـيص األموال/اإلعانـات  -٢

 التبغ إلى أنشطة مصادر الرزق البديلة.
 

 تحديد وتنظيم استراتيجيات دوائر صناعة التبغ التي تشجع زراعة التبغ وصناعة منتجات التبغ   ٥-٤
  

ينبغي لألطراف، حسب االقتضـاء، أن تضـع سياسـات تحمـي زّراع التبـغ وعمالـه مـن أي ممارسـات لـدوائر صـناعة 
فــي غيــر صــالح الــزّراع، ومــن انتهاكــات حقــوق العمــال والممارســات  أو الشــروط تــؤدي إلــى تحديــد األســعار التبــغ

  الضارة األخرى المنفَّذة تحت ستار "المسؤولية االجتماعية للشركات".
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  في رصد مثل هذه الممارسات وفضحها.ات المجتمع المدني حليفًا مهمًا ويمكن أن تكون منظم
  

وينبغــي لألطــراف، وباســتخدام األدوات المناســبة، أن تُنشــئ أو تحسِّــن آليــات تنظيميــة لمراقبــة أنشــطة صــناعة التبــغ 
  والتفتيش عليها فيما يتعلق بالعالقات العمالية وصحة العمال. 

  
ويتعـين وعلى األطراف أن تحدد ممارسات إنتاج المحاصيل التي تؤدي إلى التدهور البيئـي وأن تخضـعها للتنظـيم. 

عليها أن تضع سياسات تعزز االستقالل الذاتي للزّراع، وأن تطبـق قواعـد المسـؤولية االجتماعيـة للشـراكات بالنسـبة 
لهــم. وبالتــالي فمــن المهــّم االضــطالع ببــرامج إلذكــاء الــوعي لفائــدة الشــركاء والــزّراع المحليــين بشــأن فوائــد مصــادر 

  والطويلة.  الرزق البديلة في اآلجال القصيرة والمتوسطة
  
  تعميم خيارات المحاصيل/ مصادر الرزق البديلة في البرامج الحكومية للتنمية الريفية   ٦-٤
  

ينبغي أن يكون تعميم خيارات المحاصيل/ مصادر الرزق البديلة في النظم الحكومية، حسـب االقتضـاء، جـزءًا مـن 
جدول أعمال الحكومات األوسع، كما يتعين إدراجه في التخطيط المتعدد السنوات بما يتماشى مع سياسات التنميـة 

تشــجيع مشــاركة حكومــات الواليــات والبلــديات مشــاركة الريفيــة ومتطلبــات األمــن الغــذائي. ومــن المهــّم إنشــاء آليــات ل
فّعالـــة، وذلـــك بـــالنظر إلـــى أهميتهـــا بالنســـبة لألنشـــطة المتصـــلة علـــى نحـــو مباشـــر بـــالزّراع. وينبغـــي للحكومـــات أن 

  من االتفاقية.  ٥تضمن إجراءات حكومية شاملة وطويلة األجل في هذا الصدد، بما يتماشى مع المادة 
  
  ل النظم القائمة لدعم مصادر الرزق البديلة إنشاء آليات داخ  ٧-٤
  

يعتبر توافر سياسات حكومية ذات ُنهج متعددة القطاعات بالغ األهمية خالل فترة االنتقـال مـن زراعـة التبـغ، وذلـك 
تعتمد هذه السياسات مخططًا حمائيـًا وأن لالستفادة على نحو كامل من الموارد والفرص المتوافرة. ومن الواجب أال 

الدعم الحكومي للمزارعين عوضًا عن ذلك عبر آليات لتعزيـز عمليـة اتخـاذ القـرارات وتيسـير تحديـد مـا ينبغـي  توفر
  مجابهته من تحديات وتلبيته من احتياجات.

  
ـــالي إعطـــاؤهم القنـــوات المناســـبة للتعبيـــر عـــن  وينبغـــي إشـــراك زّراع التبـــغ وعمالـــه فـــي اتخـــاذ القـــرارات ويتعـــّين بالت

  ). المبادئ التوجيهيةمن  ٢احتياجاتهم وشواغلهم (انظر المبدأ 
  

البديلـة فـي وفيما يلي قائمة غير شاملة بأمثلة عن التدابير التي يمكن اتخاذها لتشجيع التحـّول إلـى مصـادر الـرزق 
  صفوف زّراع التبغ وعماله، حسب االقتضاء، في إطار السياقات الوطنية.

  
 ــة ــة الريفي مــع التركيــز علــى القــروض االئتمانيــة  –(االســتثمار وتحمــل التكــاليف)  القــروض االئتماني

االســتثمارية بفتــرة ســماح وشــروط متســقة مــع بــرامج التنويــع أو التحويــل. وينبغــي التركيــز علــى بــرامج 
قـــروض االئتمانيـــة التـــي تســـمح للـــزّراع أنفســـهم بتجميـــع القيمـــة، وذلـــك بواســـطة الصـــناعات الزراعيـــة ال

  التعاونية أو الترابطية أو األسرية.
  التي ينبغـي أن تتـيح الشـراء لصـالح األسـواق المؤسسـية  –برامج توريد األغذية لبرامج األمن الغذائي

تمكــين مــن القيـام بعمليــات الشـراء للتوزيــع المتــزامن (كالمـدارس والمستشــفيات والسـجون)، إلــى جانـب ال
 وتكوين المخزونات االحتياطية.

  كطريقـــة لضـــمان الـــدخل، وباالرتبـــاط مـــع الضـــمان الزراعـــي   -ضـــمان األســـعار للزراعـــة األســـرية
 للزراعة األسرية.
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 ًا المنظمـات وينبغي أن يكون ذلك شامًال ونوعيـًا، وأن يجمـع معـ – المساعدة التقنية واإلرشاد الريفي
 الحكومية والمنظمات غير الحكومية والزّراع القادرين على نشر الخبرات والمعارف. 

 مـع مراعـاة أن العديـد مـن زّراع التبـغ شـركاء ومسـتأجرون،  – اإلصالح الزراعي والقروض االئتمانيـة
 أو مالكون لرقع صغيرة جدًا من األرض. 

  محاصيل/األنشـطة البديلـة الممكنـة القـادرة علـى تـوفير الكتشـاف ال –التنظيم االجتماعي واالقتصـادي
 دخل مماثل للمزارعين أو الزرَّاع عند مستويات مشابهة من العمالة في مناطق زراعة التبغ.

  ضــمان مــنح زّراع التبــغ الــراغبين فــي التحــول عــن التبــغ إلــى محاصــيل  –البنيــة التحتيــة والخــدمات
 البديلة هذه. أخرى ما يحتاجونه من دعم لسلسلة القيمة

  إقامــة شــركات تــأمين تعمــل علــى تــرويج االســتقرار االقتصــادي للزراعــة  –تــأمين المحصــول والــدخل
 عبر نظام موثوق وقابل لالستمرار من اإلنتاج المحصولي.

  ينبغـــي إقامـــة بـــرامج لتعزيـــز التعاونيـــات التـــي تيســـر التحـــول إلـــى المحاصـــيل ومصـــادر  –التعاونيـــات
يما من خالل إشراك المنظمات غير الحكومية. ويوصى بقوة بتنفيذ أنشطة ما بعـد الرزق البديلة، والس

ــــذين أصــــابوا النجــــاح فــــي التحــــول إلــــى محاصــــيل أخــــرى، وٕاتاحــــة  التقيــــيم فيمــــا يتعلــــق بــــالمزارعين ال
 المعلومات المتعلقة بذلك للعموم.

 ههــا، حســب االقتضــاء، مجلــس معنــي بالمحاصــيل البديلــة  – األنشــطة الترويجيــة التــي ينبغــي أن يوجِّ
 للتبغ، على غرار المجالس المعنية بالتبغ أو القهوة أو الشاي الموجودة في بعض البلدان.

ويعتبــر التنويــع اإلنتــاجي فــي منــاطق زراعــة التبــغ وســيلة آمنــة لتحريــر المــزارعين مــن االعتمــاد علــى زراعــة التبــغ، 
سيما األشد فقرًا منهم. وبغية النجـاح فـي تحقيـق هـذا الهـدف فـإن مـن الواجـب دعـم العمليـة علـى أسـاس مـا يلـي: وال
فهم صحيح لعمليـة اتخـاذ القـرارات عنـد المـزارعين المنخـرطين فـي زراعـة التبـغ؛ (ب) اسـتراتيجية للتـدخل تشـمل  (أ)

المــزارعين العتمــاد مصــادر رزق بديلــة وسالســل إجــراءات مدعومــة بسياســات حكوميــة تيســر إذكــاء الــوعي وتحفيــز 
 عرض جديدة مع تواصل الطلب على منتجاتهم.

  
  العناصر األساسية إلطار منهجي لبناء ديناميات التنويع اإلنتاجي في مناطق زراعة التبغ. ٢ويصف التذييل 

  
 إنشاء مراكز معلومات ودعم بشأن مصادر الرزق البديلة   ٨-٤
  

بـــغ وعمالـــه إلـــى مصـــادر بديلـــة للـــرزق بـــين البلـــدان. وفـــي العـــادة، تُتـــاح فـــي البلـــدان المعنيـــة تختلــف حاجـــة زّراع الت
المعارف الالزمة لزراعة المحاصيل الغذائية البديلة للتبغ وتحويلها ومعالجتها وتسـويقها فـي سـياق التنويـع مـن أجـل 

مزروعـة بالفعـل فـي هـذه البلــدان أن األمـن الغـذائي. كـذلك، ال ينبغـي للتحــول إلـى زراعـة محاصـيل نقديـة معروفــة و 
يثير مشاكل كبيرة. بيد أن زراعة محاصيل بديلة أخرى، مثـل المحاصـيل الالزمـة إلنتـاج الوقـود الحيـوي أو التحـّول 
إلى محاصيل نقدية بديلة جديدة، سيتطلب إنشاء مراكز معلومات ودعم لتـوفير الخبـرة فـي مجـالي الزراعـة واإلنتـاج 

معلومات عـن السـوق واألنـواع والسـالالت الجديـدة. وينبغـي لمراكـز المعلومـات والـدعم أن تعمـل والمساعدة التقنية و 
  أيضًا كمختبرات أساسية ومرجعية. 

  
الـــدعم المـــالي لمراكـــز  اســـتمرار وبـــالنظر إلـــى أن تنويـــع زراعـــة التبـــغ هـــو مهّمـــة طويلـــة األمـــد، فإنـــه ينبغـــي ضـــمان

  لتيسير التنويع المستدام ومصادر الرزق البديلة. عدة سنواتعلى مدى المعلومات التي تضطلع بهذا العمل 
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  ضمان مشاركة المجتمع المدني  ٩-٤
  

ينبغــي أن يشــمل إعــداد بــرامج التنويــع وتنفيــذها وتقييمهــا المشــاركة الفّعالــة لمنظمــات الزراعــة األســرية وغيرهــا مــن 
ومن المرجح أن المنظمـات غيـر الحكوميـة . اتفاقية المنظمة اإلطاريةمنظمات المجتمع المدني التي تدعم أغراض 

ستضطلع بدور مهم في عملية التخطيط التشـاركي لبنـاء ديناميـات التنـوع اإلنتـاجي فـي منـاطق زراعـة التبـغ (انظـر 
  ).٢التذييل 

  
وبمقدور المنظمات غير الحكومية أن تكون من الحلفاء الهامين في العمل بالشراكة مع المزارعين لنشر المعلومات 

لتكاليف االقتصادية، والبيئية، واالجتماعية المخفية الكثيرة لزراعة التبغ، إلى جانب رصد الممارسات التعسفية عن ا
لصناعة التبغ وفضحها. وبإمكانها أيضًا مساعدة الزّراع على الوصول إلى الدعم المؤسسي والتقنـي وتيسـير إنشـاء 

  نشر مفهوم اإليكولوجيا الزراعية بين الزّراع.  مجموعات المساعدة الذاتية والجمعيات التعاونية وكذلك
  
  ضمان الحماية االجتماعية، والصحية، والبيئية، في مناطق زراعة التبغ  ١٠-٤
  

  .ينبغــي معارضــة كــل معالجــة أمــر عمالــة األطفــال وتــرويج العمــل الالئــق فــي منــاطق زراعــة التبــغ
أشكال السخرة وعمالة األطفال في قطاع زراعة التبغ وٕانهاؤهـا إن أمكـن. وهنـاك العديـد مـن الصـكوك 

برنـامج منظمـة العمـل الدولية المعنية في هذا الصدد. وحسب االقتضاء فـإن علـى األطـراف أن تـروج 
تفاقيــات األساســية للمنظمــة صــناعة التبــغ االو  زراعــة الدوليــة لتــوفير العمــل الالئــق، وأن تطبــق علــى
. وتتعامــل هــذه الصــكوك مــع ١٨٢وكــذلك  ١٠٥و ٢٩المــذكورة بشــأن هــذا الموضــوع وهــي االتفاقيــات 

حظــر العمــل الجبــري أو القســري بكــل أشــكاله، بمــا فــي ذلــك عمــل األطفــال الــذين تقــل أعمــارهم عــن 
لقانونيــة المحليــة لتمتثــل إلــى الثامنــة عشــرة. وينبغــي أن تــوائم األطــراف، إن لــم تقــم بــذلك بعــد، أطرهــا ا

ــــة  الصــــكوك الدوليــــة ذات الصــــلة. كمــــا أن عليهــــا أن تعــــزز عمليــــات التفتــــيش المتعلقــــة باليــــد العامل
والعقوبات ضد انتهاك مثل هذه األحكام في القطاع الزراعي، بما في ذلك زراعة التبغ. وبالتزامن مع 

ل دراسـة وتحسـين آليـات تحديـد األسـعار ذلك فإن بالمستطاع البحث عن حلول لهذه المشكلة من خال
(عبر المساومة الجماعية وتحسين الممارسات التعاقدية، بما في ذلك إدراج حقـوق العمـال فـي العقـود 
  وٕانفاذها). ويمكن بذل المزيد من الجهود الستئصال استغالل األطفال والنساء على وجه الخصوص.

 
 البيانـات المستخلصـة مـن البحـوث بشـأن األضـرار ينبغـي تصـنيف  .وعمالـه حماية صحة زرَّاع التبـغ

الناجمة عن زراعة التبغ وٕاطالع كـل الجهـات المعنيـة عليهـا، بمـا فـي ذلـك المزارعـون. ويتعـين وضـع 
برامج فعالة للتثقيف، واالتصال، وٕاذكاء الوعي العام بشأن المخاطر الوظيفية المرتبطة بزراعة التبـغ، 

 ت.وذلك عبر نهج شامل متعدد القطاعا
  

ويمكــن أن تشــمل المبــادرات فــي هــذا المجــال بــرامج الصــحة األســرية وتــدريب العــاملين الصــحيين المجتمعيــين علــى 
الوقاية، والتشخيص المبكر، وعالج حاالت مرض التبـغ األخضـر، والتسـمم بمبيـدات اآلفـات، والمشـكالت الصـحية 

 األخرى المرتبطة بزراعة التبغ.
بغ ضمن قائمة األمراض الوظيفية فـي النظـام الـوطني للصـحة العموميـة وكـذلك فـي وينبغي إدراج أضرار زراعة الت

  التشريعات الوطنية بشأن األمن والصحة في العمل الريفي.
  .لرصــد  ، حســب االقتضــاء،علــى األطــراف أن تقــوم بمبــادراتحمايــة البيئــة مــن أضــرار زراعــة التبــغ

إزالة الغابات، وتلوث التربة والمياه بمبيدات اآلفات في مناطق زراعة التبغ. كما يتعين إعداد حمالت 
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إلذكــاء الــوعي وبــرامج تثقيفيــة بشــأن األضــرار التــي يلحقهــا إنتــاج التبــغ بالبيئــة كجــزء مــن المبــادرات 
قـــوانين الوطنيــة عـــن الحمايـــة الوطنيــة لتـــرويج تنويــع اإلنتـــاج فــي منـــاطق زراعـــة التبــغ. وتمشـــيًا مــع ال

البيئيــة فــإن علــى األطــراف أن تتخــذ تــدابير لمنــع تضــرر المنــاطق بفعــل إنتــاج التبــغ أو الستصــالح 
  المناطق المتضررة بالفعل.

 الرصد والتقييم    -٥
  

 . وترمـــي١٨و ١٧ينــدرج الرصـــد والتقيــيم فـــي عــداد العناصـــر األساســية لعمليـــة التخطــيط المتعلقـــة بتنفيــذ المـــادتين 
وزراعه، وعند االقتضاء البائعين األفراد  التبغ لعمال ألنشطة البديلة ذات الجدوى االقتصاديةتعزيز ا إلى ١٧المادة 

إلــى تخفيــف وطــأة األضــرار  ١٨الحــد مــن االعتمــاد االقتصــادي علــى التبــغ، بينمــا تســعى المــادة  أيضــًا، فــي ســبيل
  الصحية والبيئية المتصلة بإنتاج التبغ.

  
فـإن مـن الضـروري تحديـد وتشـخيص الحالـة القاعديـة التـي  التـي ينبغـي تنفيـذها لكل سياسة من السياسـاتوبالنسبة 

ُتعنـــى بهـــا تلـــك السياســـة لتحقيـــق تغيـــر إيجـــابي. كمـــا أن مـــن المهـــم تحديـــد مـــن هـــو أو مـــا هـــو المتـــأثر بالمشـــكلة، 
 اســة، وكــذلك الفــرص المتاحــة لتــذليلها.واحتياجــات الجهــات المعنيــة، والعوائــق المحتملــة القائمــة فــي وجــه تنفيــذ السي

وينبغي تحديد ورصد اآلثر الناجمة عن المشكلة والقابلة للقياس والتي يمكن التخفيف من حدتها عن طريق التدخل 
ومـن المهـم أيضـًا تحديـد المؤشـرات المسـتخدمة فـي رصـد التقـدم الـذي تحـرزه السياسـات/البرامج  من جانب الطـرف.

  ا الرئيسية.على طريق تحقيق أغراضه
  

ويشمل ذلـك اسـتخدام طريقـة منتظمـة فـي جمـع المعلومـات، وتحليلهـا، واسـتخدامها لإلجابـة علـى األسـئلة عـن تنفيـذ 
  السياسات/البرامج، والسيما حول الحصائل المتوقعة الرامية إلى تحقيق التنمية والتحسين بشكل متواصل.

  
ن المؤشـرات لرصـد وتقيـيم التقـدم المحـرز علـى طريـق تنفيـذ وفي هـذا السـياق فـإن الحاجـة تـدعو إلـى ثالثـة أنـواع مـ

  :١٨و ١٧المادتين 
  

  التقييمات القاعدية؛ –تحليل الوضع  
 العملية المزمع القيام بها لتغيير الوضع؛ و 
 .الحصائل المنتظرة 

 
 وعناصر الرصد المعروضة في هذا الفصل هي مجرد أمثلة فحسب وهي ليست شاملة بأي حال من األحول.

  
  وضع نموذج بديل لمصادر الرزق – ١٧تنفيذ المادة   ١-٥
  

يعتبر تـوافر قاعـدة بيِّنـات جيـدة شـرطًا أساسـيًا فـي مهمـة معقـدة مثـل تنفيـذ اإلطـار المنهجـي لبنـاء ديناميـات التنويـع 
) ضــمن فتــرة متفــق عليهــا. وتتمثــل الخطــوة األولــى فــي إجــراء ٢اإلنتــاجي فــي منــاطق زراعــة التبــغ (انظــر التــذييل 

تحليـــل للوضـــع القاعـــدي للمشـــكالت التـــي تســـعى السياســـة إلـــى معالجتهـــا ولتحديـــد العناصـــر الالزمـــة لوضـــع خطـــة 
استراتيجية تشتمل على عناصر بينها مـثًال العوائـق والفـرص، بمـا فـي ذلـك معلومـات األسـواق، والظـروف المحيطـة 

  تهم بشأن بدائل التنويع.بكل منطقة على حدة، وتوفير فهم أفضل لكيفية اتخاذ المزارعين لقرارا
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  وفيما يلي مثال تخطيطي إلطار محتمل.
  
  إجراء تحليل قاعدي للمشكالت التي ُتعنى بها السياسة     (أ)١-٥
  

  تحليل الوضع
  (كيف هو اآلن؟)

 

  العملية
(اإلجـــــــراءات الالزمـــــــة لمعالجـــــــة 

 المشكلة)

  الحصيلة
 (التقدم القابل للقياس)

ُجمعت/ُأجريت في ماهي البيانات/البحوث التي 
بلـــــدكم الســـــتخالص فهـــــم أفضـــــل القتصـــــاديات 
إنتـــاج التبـــغ، مثـــل الربحيـــة، ومســـاحة األراضـــي 
المســـــتخدمة، وســـــمات/ديناميات سلســـــلة إنتـــــاج 

  التبغ
 

جمــــــــــع البيانــــــــــات إلعــــــــــداد جــــــــــرد 
الســــتخدام األراضــــي لزراعــــة التبــــغ 
وللمحاصـــــــيل األخـــــــرى واألنشـــــــطة 

  الريفية.
 

جمــــــع البيانــــــات عــــــن اقتصــــــاديات 
اج التبغ في كل منطقة، بما فـي إنت

ذلك رصد األسعار وسـمات سلسـلة 
 إنتاج التبغ.

 
ــــــــــــر  ــــــــــــيم نمذجــــــــــــة لألث إجــــــــــــراء تقي

لزراعـــة   االجتمــاعي االقتصــادي
ــــر علــــى  ــــك األث ــــي ذل ــــغ، بمــــا ف التب
الـدخل، والعمالــة، والصــحة، والبيئــة 
لكـــــل منطقـــــة مـــــن منـــــاطق زراعـــــة 

 التبغ.
 

تحليـــــــــــــل مســـــــــــــاحة األرض 
المســــــــــتخدمة فــــــــــي زراعــــــــــة 
التبــغ، وللمحاصــيل األخــرى 

  واألنشطة الريفية.
 

ــــات شــــاملة عــــن  قاعــــدة بيان
اقتصــــــــاديات التبــــــــغ الخــــــــام 

 حسب المنطقة والنوع.
 
 

ــــل شــــامل حــــول كيفيــــة  تحلي
  تنظيم سلسلة إنتاج التبغ.

هل هناك أية بيانات عن سوق اليد العاملة فـي 
 زراعة التبغ في بلدكم؟

جمـــــع البيانـــــات عـــــن اليـــــد العاملـــــة 
المشـــــاركة فـــــي زراعـــــة التبـــــغ وفـــــي 
األنشـــطة الريفيـــة األخـــرى ومســـتوى 
االعتمـــاد االقتصـــادي علـــى سلســـلة 

  إنتاج التبغ في أوساط المزارعين.
 

بيانــات حــول كيفيــة مشــاركة 
ــــد مــــن المــــزارعين فــــي  العدي
زراعـــة التبـــغ، بمـــا فـــي ذلـــك 
مســــــــــــــــــــــــتوى اعتمــــــــــــــــــــــــادهم 
االقتصــــــادي علــــــى سلســــــلة 

 إنتاج التبغ.
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تحليل العوائق الرئيسية والفـرص القائمـة التـي يجـب مراعاتهـا عنـد تصـميم خطـة اسـتراتيجية لتنفيـذ   (ب) ١-٥
  ١٧المادة 

  
  تحليل الوضع

 (كيف هو اآلن؟)
  العملية

 (اإلجراءات الالزمة لمعالجة المشكلة)
  الحصيلة

 (التقدم القابل للقياس)
ـــــــى  ـــــــب منتظـــــــر عل ـــــــاك مـــــــن طل هـــــــل هن

ــــــــة  ــــــــى األنشــــــــطة المحاصــــــــيل الغذائي وعل
 الريفية األخرى لدعم التنويع في بلدكم؟

جمـــع البيانـــات ووضـــع تنبـــؤات منمذجـــة 
 للطلب.

تحــــــديث التنبــــــؤات المتعلقــــــة بالطلــــــب 
علـــى المحاصـــيل فيمـــا يتعلـــق بـــاألمن 

 الغذائي في البلد.
هـــــل هنــــــاك مجموعـــــة معلومــــــات موحــــــدة 

 للبدائل المحتملة لزراعة التبغ في البلد؟
ـــــدائل وضـــــع دراســـــات جـــــدوى  بشـــــأن الب

المحتملــــــة لزراعــــــة التبــــــغ، مــــــع مراعــــــاة 
ــــــــــــــة، والظــــــــــــــروف  ــــــــــــــات الزراعي المتطلب
ـــــة، وأســـــعار األســـــواق، والتجـــــارة  المناخي
الدوليـــة، والعوامـــل االقتصـــادية األخـــرى، 

  واألثر الصحي، واالجتماعي، والبيئي.
  

إعـــداد تجـــارب ميدانيـــة لتحديـــد الســـالمة 
  االقتصادية للمحاصيل البديلة.

  
يم نمذجــــة لألثــــر االجتمــــاعي إجــــراء تقيــــ

االقتصـــــادي للبـــــدائل المحتملـــــة لزراعـــــة 
التبــغ بمــا فــي ذلــك آثارهــا علــى الــدخل، 
والعمالـة، والصـحة، والبيئــة، لكـل منطقــة 

 من مناطق زراعة التبغ.

مجموعــــــة معلومــــــات موحــــــدة للبــــــدائل 
  المحتملة لزراعة التبغ. 

  
نمــــــــاذج لتنفيــــــــذ أنشــــــــطة المحاصــــــــيل 

ألنشطة بمـا فـي البديلة أو غيرها من ا
ذلك تحليل األثر الـذي تخلفـه النمـاذج 
البديلــــة لمصــــادر الــــرزق فــــي منــــاطق 
زراعـــة التبـــغ علـــى الطلـــب علـــى اليـــد 

 العاملة.

 البحــوث التــي ُجمعــت/ مــا هــي البيانــات/
ُأجريــت الســتخالص فهــم أفضــل لمصــادر 
رزق زرَّاع التبـــــغ ولتحديـــــد العقبـــــات التـــــي 

(انظـر تعتـرض طريـق التنويـع فـي بلـدكم؟ 
 )٢اإلطار المنهجي المدرج في التذييل 

تحديــــد الجهــــات المعنيــــة األساســــية فــــي 
  إنتاج التبغ واألنشطة األخرى.

  
إجـــراء مســـوح فـــي صـــفوف زرَّاع التبـــغ، 
وواضـــعي السياســـات، والجهـــات المعنيـــة 
األساســـــــــــية األخـــــــــــرى للتعـــــــــــرف علـــــــــــى 
قناعاتهم، ومواقفهم، وسلوكهم، وعمليات 

زراعـــــة التبـــــغ  اتخـــــاذهم للقـــــرارات بشـــــأن
  والتحول إلى األنشطة األخرى.

  
إجـــــــراء التقيـــــــيم الـــــــالزم عبـــــــر البحـــــــوث 
والتشـــاور المنـــتظم مـــع الجهـــات المعنيـــة 
ومـــــــع النـــــــاس الـــــــذين سيســـــــتفيدون مـــــــن 
السياســـات، باســـتخدام نهـــج القاعـــدة إلـــى 
القمـــــــة لتحديـــــــد االحتياجـــــــات والعقبـــــــات 

 المحتلة الواجب تذليلها.

تحليـــــــــــــــــل المرتســـــــــــــــــم االجتمـــــــــــــــــاعي 
قتصـــــــادي لــــــــزرَّاع التبــــــــغ ولعمليــــــــة اال

اتخـــــــاذهم للقـــــــرارات وكـــــــذلك العالقـــــــة 
الراهنــــــة بــــــين الجهــــــات المعنيــــــة فــــــي 
مجــــــال إنتــــــاج التبــــــغ وفــــــي األنشــــــطة 

  البديلة المحتملة.
  

تحليل العقبات والفرص الرئيسية التـي 
يجـــــب دراســــــتها عنــــــد وضــــــع الخطــــــة 

 االستراتيجية لترويج بدائل التبغ.
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  تحليل الوضع
 (كيف هو اآلن؟)

  العملية
 (اإلجراءات الالزمة لمعالجة المشكلة)

  الحصيلة
 (التقدم القابل للقياس)

المتــوافرة فــي بلــدكم لــدعم مــا هــي اآلليــات 
المـــــزارعين والتنميــــــة الزراعيــــــة؟ كــــــم هــــــي 

 ميسورة المنال بالنسبة للمزارعين؟

جمـــع المعلومـــات عـــن الســـبل القائمـــة أو 
الممكنـة لتشــغيل هــذه اآلليـات علــى نحــو 

  يدعم التنوع في مناطق زراعة التبغ؟
  

جمـــــع البيانـــــات عـــــن أعـــــداد زرَّاع التبـــــغ 
مــــــن هــــــذه وعمالــــــه المســــــتفيدين بالفعــــــل 

  اآلليات في أنشطة التنويع.
  

جمــع البيانــات عــن معــارف وانطباعــات 
زرَّاع التبـــــغ والجهـــــات المعنيـــــة األخـــــرى 
بشــأن هــذه اآلليــات وكــذلك عــن العوائــق 

 القائم في وجه الوصول إليها.

تحليل اآلليات القائمة لدعم التنوع فـي 
منـــاطق زراعـــة التبـــغ، وســـبل وصـــول 

مــــزارع  المــــزارعين إليهــــا، وعــــن أعــــداد
 التبغ المستفيدة من هذه اآلليات.

هــــل لــــدى بلــــدكم مراكــــز معلومــــات ودعــــم 
لمصادر الرزق البديلـة فـي منـاطق زراعـة 

 التبغ؟

جمع المعلومات عن األنشطة التي تقوم 
بها مراكز الـدعم لتـرويج مصـادر الـرزق 

 البديلة في مناطق زراعة التبغ.

إعـــــــداد تقـــــــارير عـــــــن إقامـــــــة مراكـــــــز 
والــدعم فــي منــاطق زراعــة المعلومــات 

 التبغ.
ــــرويج  ــــي لت ــــامج وطن ــــدكم برن ــــدى بل هــــل ل

  األمن الغذائي؟
  

هل يشتري هذا البرنامج األغذية لألسـواق 
ـــــــــــل المـــــــــــدارس العامـــــــــــة،  المؤسســـــــــــية مث

 والمستشفيات، والسجون؟

جمــــــع البيانــــــات عــــــن البــــــرامج الوطنيــــــة 
 لترويج األمن الغذائي وسياسات الشراء.

جـود البـرامج تحديث المعلومـات عـن و 
الوطنيـــــــــة لتـــــــــرويج األمـــــــــن الغـــــــــذائي 
وٕامكانيـــــة شـــــرائها للمنتجـــــات الناجمـــــة 
عن عمليـة التنويـع فـي منـاطق زراعـة 

 التبغ.

ـــأثير  هـــل تمتلـــك صـــناعة التبـــغ قنـــوات للت
ــــغ كجــــزء مــــن سياســــات  ــــى زراعــــة التب عل

 التنمية الزراعية؟

اتخــــــــــاذ الخطــــــــــوات لعــــــــــزل السياســــــــــات 
  التبغ.الزراعية عن تدخالت صناعة 

  
 ٣-٥نشــــــــر المعلومــــــــات عــــــــن المــــــــادة 

اتفاقيـــــــــــة المنظمـــــــــــة كـــــــــــالتزام بموجـــــــــــب 
اإلطاريــة، بمــا فــي ذلــك مــا يتعلــق بتنفيــذ 

 .١٨و ١٧المادتين 

رفـع مسـتوى الــوعي فـي صــفوف زرَّاع 
التبــــــــغ والجهـــــــــات المعنيــــــــة األخـــــــــرى 

، والمبـــــــادئ التوجيهيـــــــة ٣-٥بالمـــــــادة 
 لتنفيذها، وأساسها المنطقي.
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  تحليل الوضع
 (كيف هو اآلن؟)

  العملية
 (اإلجراءات الالزمة لمعالجة المشكلة)

  الحصيلة
 (التقدم القابل للقياس)

ــــ ــــدكم برن ــــدى بل ــــرويج هــــل ل ــــي لت امج وطن
ودعــم تنويــع األنشــطة فــي منــاطق زراعــة 

 التبغ؟

جمـــع المعلومـــات عــــن البـــرامج الوطنيــــة 
القائمــــة للتنويــــع، ومــــن هــــي المؤسســــات 
والجهــــات الفاعلــــة الرئيســــية أو مــــن هــــم 
األشـــــخاص الفـــــاعلون الرئيســـــيون، ومـــــا 
هــي األغــراض واألهــداف الرئيســية، ومــا 

بالفعـــل عـــدد زرَّاع التبـــغ الـــذين اســـتفادوا 
مـــن تلـــك البـــرامج، وكيـــف تمـــول البـــرامج 
المـــــــذكورة ومـــــــا هـــــــي قيمـــــــة ميزانياتهـــــــا 

  السنوية.
  

جمـــع المعلومـــات عـــن كيفيـــة نشـــر هـــذه 
ـــــــــغ  ـــــــــي أوســـــــــاط زرَّاع التب السياســـــــــات ف

  والجهات المعنية األخرى.
  

ـــــذ  ـــــة لتنفي ـــــق سياســـــة وطني وضـــــع وتطبي
  .١٧المادة 

  
تعمــــــــــــــــــيم الخطط/البرامج/السياســــــــــــــــــات 

األعمـــال الحكـــومي  الوطنيـــة فـــي جـــدول
  للتنمية الريفية وبرامج األمن الغذائي.

  
ـــــــــل األجـــــــــل  ـــــــــذ إطـــــــــار مـــــــــالي طوي تنفي

  للسياسات المعنية.
  

ـــــة لـــــزرَّاع  ـــــرامج تثقيفيـــــة وتدريبي وضـــــع ب
  التبغ.

  
  توفير المساعدة التقنية واإلرشاد الريفي.

  
ضــــمان مشــــاركة المجتمــــع المــــدني بمــــا 

اتفاقيـــــة مـــــن  ٣-٥يتماشـــــى مـــــع المـــــادة 
 اإلطارية.  المنظمة

تقديم تقرير عن تنفيذ البـرامج الوطنيـة 
  للتنويع في مناطق زراعة التبغ.

  
عـــــدد زرَّاع التبـــــغ الـــــذين تحولـــــوا إلـــــى 
  محاصيل بديلة ومصادر رزق أخرى.

  
مســـتوى االعتمـــاد علـــى سلســـلة إنتـــاج 
التبـغ فـي صـفوف مـن تبقـى مــن زرَّاع 

  التبغ.
  

تحســــــــين رأس المــــــــال البشــــــــري ورأس 
  .المال العامل

  
تحســــين مســــتوى المعيشــــة. النهــــوض 

  بظروف العمل.
  

مقـــــدار مســـــاحات زراعـــــة التبـــــغ التـــــي 
تحولــت إلــى إنتــاج المحاصــيل البديلــة 

  أو إلى أنشطة أخرى.
  

عــــدد زرَّاع التبــــغ وعمالــــه الــــذين تلقــــوا 
التثقيـــــــف والتـــــــدريب (زيـــــــادة مســـــــتوى 

 الوعي والمعرفة).

  
  ١٧بالمادة المتعلقة المقترحة مؤشرات األثر   (ج)١-٥

 الــذين و  المتــأثرين بهــذه التــدابير وباســتراتيجيات وتــدابير التنويــع، العــدد أو النســبة المئويــة لــزرَّاع التبــغ
  تحولوا بشكل كامل إلى المحاصيل البديلة ومصادر الرزق األخرى.

 الــذين و   تنويــع،المتــأثرين بهــذه التــدابير وباســتراتيجيات وتــدابير ال العــدد أو النســبة المئويــة لــزرَّاع التبــغ
 تحولوا بشكل جزئي إلى المحاصيل البديلة ومصادر الرزق األخرى.

 .عدد البرامج والسياسات التي تعزز سبل العيش البديلة لزراع التبغ وعماله 
  أي مؤشــرات أخــرى دالــة علــى التغيُّــرات التــي طــرأت علــى األوضــاع االقتصــادية واالجتماعيــة المتــأثرة

 بهذه التدابير.
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  ١٨تنفيذ المادة   ٢-٥
  

باآلثار الصحية والبيئية المتعلقة بإنتاج التبغ وكذلك بالمسائل االجتماعية. وينبغي لألطراف إعداد  ١٨ُتعنى المادة 
نهــج معيـــاري إلجــراء المراجعـــات لألثــر البيئـــي لزراعــة التبـــغ ُيطبـــق فــي جميـــع البلــدان المعنيـــة للتمكــين مـــن اتخـــاذ  

اإليجابية. وستتيح مراكز المعلومات والدعم في مناطق زراعـة التبـغ للـزّراع التعـرف  إجراءات صائبة لتحقيق اآلثار
مبـادرات  حسـب االقتضـاء، تعزيـز ،على آثار التبغ على البيئة وكذلك على صحتهم ووضعهم االقتصـادي. وينبغـي

المعروفـة المرتبطـة لمخـاطر الصـحية وبالنسـبة ل .، بمـا فـي ذلـك بـرامج إعـادة التحـريجستصالح المناطق المتضررةا
بزراعة التبغ فـإن مـن المهـم إجـراء تحليـل قاعـدي لمـدى انتشـار مـرض التبـغ األخضـر واألضـرار األخـرى المرتبطـة 

. وفيمـــا يتعلـــق بالبـــدائل ١٨بإنتـــاج التبـــغ بحيـــث يمكـــن رصـــد أثـــر اإلجـــراءات المزمـــع اتخاذهـــا فيمـــا يخـــص المـــادة 
  .لمنع وقوع أثر سلبي على البيئة والصحة يماثل أثر التبغئية المحددة فإنه ينبغي أيضًا القيام بتقييمات بي

  
وتتمثــل الخطــوة األولــى علــى طريــق تحقيــق هــذه األهــداف فــي تحليــل الوضــع القاعــدي للمشــكالت المزمــع معالجتهــا 

، وكـــذلك تحليــل العوائـــق الرئيســية والفـــرص القائمـــة التــي يجـــب مراعاتهــا عنـــد تصـــميم ١٨عــن طريـــق تنفيــذ المـــادة 
يجب أن  ١٨و ١٧ة االستراتيجية الالزمة لتنفيذ هذه السياسات. ومن المهم إبراز أن التنفيذ المتزامن للمادتين الخط

يخلق تضافرًا في تحفيز ودعم الـزرَّاع فـي االنتقـال نحـو التنويـع. وينبغـي إتاحـة نتـائج كـل عمليـات المراجعـة البيئيـة 
وفيمــا يلــي مثــال  غ وبالبــدائل المحــددة عبــر قاعــدة بيانــات دوليــة.والبيانــات الصــحية المجموعــة المتعلقــة بإنتــاج التبــ

  تخطيطي إلطار محتمل.
  
  إجراء تحليل قاعدة للمشكلة المزمع معالجتها بالسياسات المعنية   (أ) ٢-٥
  

  تحليل الوضع
  (كيف هو اآلن؟)

 

  العملية
 (اإلجراءات الالزمة لمعالجة المشكلة)

  الحصيلة
 (التقدم القابل للقياس)

هل أجرى بلدكم دراسات بشأن األثر 
 الصحي المرتبط بإنتاج التبغ فيه؟

ــــات والمعلومــــات أو إعــــداد  جمــــع البيان
الدراســــات عــــن أثــــر إنتــــاج التبــــغ علــــى 

 صحة المزارعين. 

بيانات متعلقة بمدى انتشار مرض 
التبــغ األخضــر واألضــرار األخــرى 

    المرتبطة بإنتاج التبغ.
ــــــــة بمــــــــدى انتشــــــــار  ــــــــات متعلق بيان
معـــــــدات الوقايـــــــة الشخصـــــــية فـــــــي 

 صفوف المزارعين.
هــل أجــرى بلــدكم دراســات عــن األثــر 

 البيئي لبدائل زراعة التبغ؟
نمذجـــة آثـــار المحاصـــيل البديلـــة علـــى 
الطلــــــــب علــــــــى األســــــــمدة، واســــــــتخدام 
مبيــــــــــدات اآلفــــــــــات، وٕازالــــــــــة الغابــــــــــات 

 بالمقارنة مع زراعة التبغ.

تحليـــل األثـــر البيئـــي لبـــدائل زراعـــة 
 التبغ.

هــل هنــاك بيانــات أو معلومــات عــن 
األثـــر االجتمـــاعي لزراعـــة التبـــغ فـــي 

 بلدكم؟

ـــــة األطفـــــال  جمـــــع البيانـــــات عـــــن عمال
 وظروف العمل المتعلقة بإنتاج التبغ.

بيانـــــــــات عـــــــــن عمالـــــــــة األطفــــــــــال 
وظـــــروف العمـــــل المتعلقـــــة بإنتـــــاج 

 التبغ.
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مراعاتهـا عنـد تصـميم خطـة اسـتراتيجية لتنفيـذ تحليل العوائـق الرئيسـية والفـرص القائمـة التـي يجـب   (ب) ٢-٥
  ١٨المادة 

  
  تحليل الوضع

 (كيف هو اآلن؟)
  العملية

 (اإلجراءات الالزمة لمعالجة المشكلة)
  الحصيلة

 (التقدم القابل للقياس)
هــــل لــــدى بلـــــدكم برنــــامج وطنـــــي أو 
سياسات لمعالجة المخاطر الوظيفيـة 

 المتعلقة بزراعة التبغ وتصنيعه؟

ـــــــــادرات جمـــــــــع  المعلومـــــــــات عـــــــــن المب
الوطنيـــة القائمـــة بشـــأن مكافحـــة مـــرض 
التبـــــــغ األخضـــــــر واألضـــــــرار األخـــــــرى 
المرتبطـــــــة بإنتـــــــاج التبـــــــغ كجـــــــزء مـــــــن 
السياسات أو البـرامج الوطنيـة الخاصـة 

  بالعاملين في مجال الصحة.
  

تثقيـــــــف زرَّاع التبـــــــغ بشـــــــأن األضـــــــرار 
  المتصلة بإنتاج التبغ.

  
لتبـــــغ تـــــرويج أو تعزيـــــز إدراج مـــــرض ا

األخضــر واألضــرار األخــرى المرتبطــة 
بإنتـــاج التبـــغ كجـــزء مـــن السياســـات أو 
البرامج الوطنية الخاصـة بالعـاملين فـي 

 مجال الصحة.

إدراج األضرار واألمـراض المتعلقـة 
بإنتــــاج التبــــغ كجــــزء مــــن السياســــة 
ـــــة الخاصـــــة بالعـــــاملين فـــــي  الوطني

  مجال الصحة.
  

تعزيــز المعرفــة بالمخــاطر الصــحية 
المتعلقــــــة بإنتــــــاج التبــــــغ واســــــتخدام 
معـــــــــدات الوقايـــــــــة الصـــــــــحية فـــــــــي 

  صفوف زرَّاع التبغ وعماله.
  

انخفـــاض معـــدالت انتشـــار مـــرض 
التبـــغ واألضـــرار األخـــرى المرتبطـــة 

 بإنتاج التبغ

ـــــدرج بلـــــدكم إنتـــــاج التبـــــغ فـــــي  هـــــل ُي
عمليـــات التفتـــيش المتعلقـــة باالمتثـــال 

 إلى قوانين العمل الوطنية؟

التبـغ فـي عمليـات التفتـيش إدراج إنتاج 
  الوطنية المتعلقة بمدونات العمالة.

  
إشـــراك منظمـــات المجتمـــع المـــدني فـــي 

 رصد الممارسات السيئة.

خفــــض األثــــر البيئــــي الضــــار مــــع 
تحـــــــديث قائمـــــــة مبيـــــــدات اآلفـــــــات 
المســــموح باســــتخدامها فــــي زراعــــة 
التبــغ وفقــًا ألحــدث المعلومــات عــن 

 .تقييم المخاطر البيئية والسمية
ل لـــــــدى بلـــــــدكم قائمـــــــة بمبيـــــــدات هـــــــ

اآلفـــــات المســـــموح باســـــتخدامها فـــــي 
 زراعة التبغ؟

وضع مثل هذه القائمة الستخدامها في 
زراعــــــة التبــــــغ وفقــــــًا لتقــــــدير المخــــــاطر 

  البيئية والسمية.
  

تــــدقيق القائمــــة للتأكــــد مــــن أن مبيــــدات 
اآلفات المسموح باستخدامها في زراعة 
التبـــــــــغ تتماشـــــــــى مـــــــــع أحـــــــــدث تقيـــــــــيم 

 البيئية والسمية. للمخاطر

الحــــــد مــــــن األثــــــر البيئــــــي الســــــلبي 
بفضـــــــل تحـــــــديث قائمـــــــة مبيـــــــدات 
اآلفـــات المســـموح باســـتخدامها فـــي 
زراعة التبـغ وفقـًا آلخـر المعلومـات 
ــــــــــة  ــــــــــيم المخــــــــــاطر البيئي عــــــــــن تقي

 والسمية.

هـــل لـــدى بلـــدكم نظـــام لرصـــد تلـــوث 
التربـــــــــة والميـــــــــاه بمبيـــــــــدات اآلفـــــــــات 

 واألسمدة؟

ــــــاطق  ــــــغ إجــــــراء رصــــــد لمن زراعــــــة التب
ومقارنتها مع المناطق األخـرى التـي ال 

 ُيزرع فيها.

تحليـــــل األثـــــر علـــــى تلـــــوث التربـــــة 
 والمياه.

هــل أجــرى بلــدكم دراســات عــن تــأثير 
ــــــى مــــــدى انتشــــــار  ــــــغ عل زراعــــــة التب

 ظاهرة إزالة الغابات أو تدهورها؟

جمع البيانـات والتحديـد الكمـي لظـواهر 
إزالـــة الغابــــات وتـــدهورها الناجمــــة عــــن 
ــــــوع اســــــتخدام  ــــــر ن ــــــغ (تغيي زراعــــــة التب
األرض أو استعمالها ألغراض إنضاج 

 التبغ).

تحليــل أثــر إزالــة الغابــات وتــدهورها 
 استنادًا إلى متطلبات زراعة التبغ.
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  تحليل الوضع
 (كيف هو اآلن؟)

  العملية
 (اإلجراءات الالزمة لمعالجة المشكلة)

  الحصيلة
 (التقدم القابل للقياس)

هــــل لــــبالدكم بــــرامج أو سياســــات أو 
ـــــــة  ـــــــة بشـــــــأن الحماي تشـــــــريعات وطني

 البيئية؟

ـــــــــادرات  جمـــــــــع المعلومـــــــــات عـــــــــن المب
مـــــة لمراقبـــــة والتشـــــريعات الوطنيـــــة القائ

  األضرار البيئية والتخفيف من وطأتها.
  

تـــرويج إدراج منـــاطق زراعـــة التبـــغ فـــي 
قائمــــــــة المنــــــــاطق الخاضــــــــعة لمراقبــــــــة 
البـــــرامج الوطنيـــــة بغيـــــة التخفيـــــف مـــــن 

 وطأة األضرار البيئية.

إدراج مراقبــــــــة إنتــــــــاج التبــــــــغ فــــــــي 
التشــــــــــــــــــريعات، أو البــــــــــــــــــرامج، أو 
السياســــــات التــــــي تضــــــبط ظــــــواهر 

الغابـــــــــات، وتلـــــــــوث التربـــــــــة إزالـــــــــة 
والميــاه، ومقــادير مخلفــات مبيــدات 
اآلفــــات داخــــل محاصــــيل التبــــغ أو 
علـــــى ســـــطحها وتلـــــوث محاصـــــيل 

  التبغ واألسمدة بالمعادن الثقيلة.
  

الحــد مــن تــدهور الغابــات وٕازالتهــا، 
والنهـــــــــــــوض بأوضـــــــــــــاع المـــــــــــــوارد 
الطبيعية والبيئة فـي منـاطق زراعـة 
ــــاطق زراعــــة  التبــــغ وكــــذلك فــــي من

 اصيل البديلة.المح
  
  ١٨المتعلقة بالمادة المقترحة مؤشرات األثر    (ج)٢-٥

معدالت انتشار مـرض التبـغ األخضـر واألضـرار األخـرى، مثـل التسـمم بمبيـدات اآلفـات، والمـرتبط  -١
  تحديدًا بإنتاج التبغ في مناطق زراعته.

 العدد أو النسبة المئوية لعمالة األطفال في مناطق زراعة التبغ. -٢

الناجمــة عــن تــدهور الغابــات أو إزالتهــا فــي منــاطق  فــي مســاحة الغابــات المئويــة للخســائر النســبة -٣
 زراعة التبغ وفي مناطق المحاصيل البديلة.

 
  التعاون الدولي     -٦

  
أخذت أطراف االتفاقية على عاتقها بالفعل العديد من االلتزامات المهّمة فيمـا يتعلـق بالتعـاون الـدولي، بمـا فـي ذلـك 

 ٢٠والمــادة  (المســؤولية) ١٩والمــادة  (االلتزامــات العامــة) ٥والمــادة  (المبــادئ التوجيهيــة) ٤ردة فــي المــادة تلــك الــوا
 المجـاالت فـي (التعـاون ٢٢والمـادة  المعلومات) وتبادل (التبليغ ٢١والمادة  المعلومات) وتبادل والمراقبة (البحوث
  .(الموارد المالية) ٢٦والمادة  الصلة) الخبرات ذات وتوفير والقانونية والتقنية العلمية

  
المعنــون "المســتقبل  ٦٦/٢٨٨كمــا ينبغــي أن يسترشــد التعــاون الــدولي بأحكــام قــرار الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة 

  الذي نصبو إليه".
  

مل وفــي ســياق االلتزامــات الــواردة فــي االتفاقيــة وخيــارات السياســات والتوصــيات هــذه، ينبغــي للتعــاون الــدولي أن يشــ
  الجوانب الموصوفة أدناه.
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تعزيز فرص بدائل مصادر الرزق المسـتدامة اقتصـاديًا وتطـوير األسـواق فـي سـياق التنميـة المسـتدامة   ١-٦
  واستئصال الفقر

  
بــدائل مصــادر الــرزق  تتبــادل المعلومــات والخبــرات، بمــا فــي ذلــك الممارســات الفضــلى، لتــرويج ينبغــي لألطــراف أن

المستدامة اقتصاديًا. وعلى األطراف أيضا أن تبذل جهودًا من أجل إقامة عالقات مع الجهات الفاعلة في األسواق 
المحليــة واإلقليميــة والعالميــة، بغيــة فهــم االعتبــارات المتعلقــة بــالعرض والطلــب، بمــا فــي ذلــك متطلبــات الســوق مــن 

ول بديل أن يكون متناغمـًا مـع الجهـود الراميـة إلـى ضـمان اإلدارة المسـتدامة المحاصيل البديلة. وينبغي ألي محص
  للموارد الطبيعية. 

  
  التعاون مع المنظمات الوطنية، واإلقليمية، والدولية المعنية  ٢-٦
  

يمكن لألطراف أن تنظر، بالتعاون مع المنظمات الوطنية واإلقليمية والدولية ذات الصلة، في اإلحجام عن تشـجيع 
  اتفاقية المنظمة اإلطارية.من  ٣-٥و ترويج إنتاج التبغ، بما يتماشى مع المادة أ
  

وينبغي أن ييسر مثل هذا التعاون الدولي آليات تنفيذ بدائل زراعة التبغ، إضافة إلى تعزيز الجهود العالمية الراميـة 
  غذائي. إلى ضمان زيادة اإلنتاج من السلع الزراعية األساسية ومن ثم تعزيز األمن ال

  
  اإلجراءات المقترحة

  
علــى الطلــب، دعــم بلــدان  بنــاءً و  يتــولى كــل منهــا فــي نطــاق واليتــه علــى المنظمــات اإلقليميــة والدوليــة، أن -١

تقــارب الجهــود العالميــة لضــمان زيــادة  بمــا فــي ذلــك عنــد االقتضــاء،زراعــة التبــغ فــي تنفيــذ بــدائل لهــذه الزراعــة 
  إنتاج السلع الغذائية األساسية.

 
علــى الطلــب، دعــم بلــدان  بنــاءً و  يتــولى كــل منهــا فــي نطــاق واليتــه المنظمــات اإلقليميــة والدوليــة، أن علــى -٢

تعاون معها في إنفاذ أو تقوية تنفيذ الصكوك الدولية المعنية القائمـة منهـا والمنطبقـة فيمـا يتعلـق الزراعة التبغ و 
 بالعمالة، والبيئة، والصحة، وحقوق اإلنسان.

 
 تعاون في مجال بناء القدراتالمساعدة وال  ٣-٦
  

ينبغــي لألطــراف أن تتعــاون مــع بعضــها، بصــورة مباشــرة و/أو مــن خــالل المنظمــات الدوليــة المختصــة، مــن أجــل 
توفير التدريب والمساعدة التقنية والمالية، كما أن عليها أن تتعاون بشأن المسائل العلمية والتقنية والتكنولوجية، بمـا 

لتكنولوجيـــا المناســـبة فـــي مجـــال بـــدائل مصـــادر الـــرزق المســـتدامة اقتصـــاديًا، مثـــل إنتـــاج فـــي ذلـــك نقـــل الخبـــرة أو ا
المحاصيل والمعلومات السوقية. ومن المهّم أن تشارك المنظمات الدولية المتمتعـة بخبـرات مخصوصـة فـي أنشـطة 

الخبرات المشهودة في هذا بناء القدرات من أجل بدائل مصادر الرزق المستدامة اقتصاديًا، وال سيما الوكاالت ذات 
مؤتمر األمم والبنك الدولي و  الزراعية المجال مثل منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة والصندوق الدولي للتنمية

ومنظمــــة العمــــل الدوليــــة. وبمقــــدور األطــــراف أن تطلــــب الــــدعم مــــن المنظمــــات الدوليــــة   المتحــــدة للتجــــارة والتنميــــة
  المختصة. 

  
ف علـــى الـــدخول فـــي اتفاقـــات أو ترتيبـــات ثنائيـــة أو متعـــددة األطـــراف أو غيرهـــا مـــن االتفاقـــات أو وُتشـــجَّع األطـــرا

الترتيبــات بغيــة تعزيــز التــدريب والمســاعدة والتعــاون التقنيــين فــي المســائل العلميــة والتقنيــة والتكنولوجيــة، مــع مراعــاة 
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ها بمرحلة انتقالية. وتمثـل المـوارد الماليـة جـزءًا احتياجات األطراف من البلدان النامية واألطراف التي تمر اقتصادات
أساســيًا مــن مثــل هــذا التعــاون. كمــا ُتحــض األطــراف علــى تخصــيص اعتمــادات لتــرويج بــدائل زراعــة التبــغ، حســب 

٪ من اإليرادات العالمية ٠,٥الحالة، نظرًا إلى أن الحكومات تخصص لهذا األمر في الوقت الحالي نسبة تقل عن 
   لضرائب التبغ.

  
  .  (الموارد المالية)من االتفاقية  ٢٦ينبغي على األطراف تنفيذ التدابير المقترحة في المادة اإلجراء المقترح: 

  
  تبادل المعلومات على الصعيد الدولي  ٤-٦
  

ينبغــي لألطــراف أن تُنشــئ وتُنفــذ، بالتعــاون مــع المنظمــات الدوليــة وأمانــة االتفاقيــة، نظامــًا لتبــادل المعلومــات عــن 
بـــدائل مصـــادر الـــرزق المســـتدامة والطلـــب العـــالمي علـــى أوراق التبـــغ. وســـوف يعتمـــد تبـــادل المعلومـــات هـــذا علـــى 

وينبغـــي أن تتـــولى أمانـــة االتفاقيـــة تنســـيقه. ومـــن  المعلومـــات الرســـمية التـــي تتيحهـــا األطـــراف والمنظمـــات الدوليـــة،
المفـــروض أن يـــؤدي هـــذا إلـــى إنشـــاء قاعـــدة بيانـــات أو مـــورد مماثـــل عـــن أفضـــل الممارســـات المتاحـــة فـــي مختلـــف 
البلدان، بحيث ُيمكن لبلدان أخرى استخدام هذه الخبرات. وعلى األطراف أن تستخدم أداة التبليغ الخاصة باالتفاقية 

  من االتفاقية في إطار دورة التبليغ المقررة سلفًا.  ١٨و ١٧نفيذ المادتين للتبليغ عن ت
  

إتاحة المعلومات المتوافرة في تقـارير التنفيـذ التـي ترفعهـا األطـراف عـن الممارسـات الفضـلى فيمـا النتائج المنتظرة: 
  ١لألطراف إلخضاعها لمزيد من البحوث. ١٨و ١٧يخص المادتين 

  
  ور أمانة االتفاقيةالتعاون الدولي ود  ٥-٦
  

تُيّسر أمانة االتفاقية التعاون بين األطراف والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية، وينبغـي لهـا أن 
. وعلـى األمانـة أن تـدعو المنظمـات الدوليـة التـي ١٨و ١٧تضمن قيامها بذلك فيما يتعلق بالتنفيـذ الفّعـال للمـادتين 

فـي أنشـطة الفريـق العامـل أو غيـره مـن اآلليـات الحكوميـة الدوليـة  تمتلك خبرة محددة في هذا المجال إلى المشـاركة
التي سُينشئها مؤتمر األطراف في المستقبل، والسيما الوكـاالت ذات الخبـرة المشـهودة فـي هـذا الميـدان مثـل منظمـة 

لة فــي األغذيــة والزراعــة لألمــم المتحــدة. ويتعــين علــى األمانــة أن تعمــل أيضــًا مــع الشــبكات والمؤسســات ذات الصــ
سياقات جغرافية مختلفة وبالتعاون مع منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية المعنية 
بالبحوث الخاصة بالمحاصيل البديلة على المستويات العالميـة واإلقليميـة ودون اإلقليميـة. وعلـى أمانـة االتفاقيـة أن 

المعلومــات الرســمية التــي توفرهــا األطــراف والمنظمــات الدوليــة. وبغيــة  تنســق تبــادل المعلومــات الــذي ســيعتمد علــى
إضــفاء التــآزر علــى هــذه األنشــطة والجهــود، ينبغــي لألمانــة أن ُتشــرك بشــكل نشــط األطــراف والمؤسســات والشــبكات 

    . ١٨و ١٧المناسبة من أجل تيسير اّتباع نهج منتظم وشامل إزاء تنفيذ المادتين 

 ./http://apps.who.int/fctc/reporting/database تتوافر قاعدة البيانات على العنوان التالي:   ١                                                           
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 ١التذييل 
  

  مقترحة بالمصطلحات المعيارية المستخدمةقائمة 
  فيما يتعلق ببدائل زراعة التبغ

  المستدامة اقتصادياً 
  
 يصف هذا المصطلح كيف يزرع ُمنِتج ما المحاصيل. وتشمل نظم المحاصـيل: تنـاوب  ٢، ١:نظام المحاصيل

العلـوم الزراعيـة ذات المحاصيل، وتعدد المحاصيل، وخلط المحاصيل، والزراعـة البينيـة الشـريطية، وممارسـات 
  الصلة.

 استحداث حافظة استراتيجية تتـيح تقليـل االعتمـاد علـى محصـول منفـرد والحـد مـن عـدم االسـتقرار فـي التنويع :
النــاجم عــن أخطــاء فــي األنشــطة اإلنتاجيــة، مثــل خســائر المحاصــيل بفعــل موجــات الجفــاف أو  اإلكثــارعمليــة 

 الفيضانات، وتقلب الدخل الموسمي على مدار السنة.
  ًتهدف إلى استيفاء االحتياجات البشرية مع المحافظة في الوقت نفسه على البيئة البدائل المستدامة اقتصاديا :

 ات في الحاضر فقط، وٕانما أيضا لألجيال المقبلة. بحيث ال ُتستوفى هذه االحتياج
 عمليـة للتحقـق مـن فّعاليــة برنـامج اإلدارة البيئيـة وضـمان تحقيـق األهـداف والمرامـي البيئيــة  ٣:المراجعـة البيئيـة

وتقيــيم الطريقــة التــي ينبغــي بهــا تعــديل نظــام اإلدارة البيئيــة وتوســيعه فــي ســياق التوســع المســتقبلي فــي األعمــال 
 ريعات البيئية الجديدة والقضايا البيئية الناشئة.والتش

 إجراء لتقييم األثر المرجح لنشاط مقترح على البيئة. ٤:تقييم األثر البيئي 
 تقييمات متصلة لمواقع محددة بشأن التغّيرات التي تطرأ على النوعية البيئية. الرصد البيئي : 
 ح المناطق اإليكولوجية المتضررة.: محاولة مدروسة لتسريع إصالاستعادة األوضاع البيئية 
 ــة أو شــركات األوراق : مشــتري التبــغ الخــام مــن الــزّراع مــن أجــل إجــراء تحويــل أولــي شــركات المعالجــة األولي

 ألوراق التبغ، وُيصنِّف التبغ الخام تبعًا لخصائص مختلفة.
 توافر الغذاء وكونه في متناول الناس. ٤:األمن الغذائي 
  

 .Sustainable dryland cropping in relation to soil productivity (FAO Soils Bulletin 72):  ُمقتـبس بتصـرف مـن    ١                                                           
Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations; 1995 (Chapter 1).                                                

 Hazra CR. Crop diversification in India. In: Papademetriou MK, Dent FJ, editors. Crop:  ُمقتبس بتصرف من   ٢
diversification n in the Asia-Pacific region. Bangkok: Food and Agriculture  Organization of the United Nations 
Regional Office for Asia and the Pacific; 2001.                                                                                                          

 المصدر: برنامج األمم المتحدة للبيئة.    ٣
٤   Trade reforms and food security. Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations; 2003.  
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  ممارسـات تضــمن أن المنتجـات الزراعيـة ذات نوعيــة عاليـة ومأمونـة وُمنَتجــة  ١:السـليمةالممارسـات الزراعيــة
 بطريقة مسؤولة بيئيًا واجتماعيًا.

 تسـمم بـالنيكوتين نـاجم عـن امتصـاص النيكـوتين مـن خـالل الجلـد لـدى مالمسـة نباتـات مرض التبـغ األخضـر :
للــذوبان فــي المــاء والــدهنيات ويــذوب فــي أي مــاء التبــغ أثنــاء زراعــة التبــغ وحصــاده. والنيكــوتين قلــواني قابــل 

 ٢موجود على أوراق نبات التبغ األخضر.
 هـو مجمـوع الكفـاءات والمعـارف والسـمات الشخصـية التـي تنطـوي عليهـا القـدرة علـى أداء رأس المال البشـري :

 ة.العمل من أجل تحقيق قيمة اقتصادية، والسمات التي يكتسبها الفرد عن طريق التعليم والخبر 
 أي أثر ناجم عن نشاط مقترح على البيئة، بمـا فـي ذلـك علـى صـحة اإلنسـان وسـالمته أو  ٣:األثر على البيئة

النبـــات أو الحيـــوان أو التربـــة أو الهـــواء أو الميـــاه أو المنـــاخ أو التضـــاريس أو المعـــالم التاريخيـــة أو غيرهـــا مـــن 
قعــة علــى التــراث الثقــافي أو الهياكــل الماديــة، أو التفاعــل فيمــا بــين هــذه العوامــل؛ وهــو يشــمل أيضــًا اآلثــار الوا

 الظروف االجتماعية االقتصادية الناجمة عن تغّير هذه العوامل. 
 عمليــة يعــزز األفــراد مــن خاللهــا قــدراتهم ويحــافظون عليهــا لتحديــد أهــدافهم اإلنمائيــة القــدرات/الطاقات الفرديــة :

 الذاتية وتحقيقها مع مرور الزمن.
  :ثر بالقرب من بعضها. وأكثر أهداف الزراعـة البينيـة شـيوعًا هـو إنتـاج زراعة محصولين أو أكالزراعة البينية

غلة أعلى على قطعة محددة من األرض باستخدام مـوارد لـم تكـن لُتسـتغل عنـد زراعـة محصـول واحـد. وتشـمل 
ترتيب المحاصيل المتصاحبة في صفوف يتناوب فيها محصول معين مع صف واحـد  زراعة الصفوف البينية

 ن محصول آخر.أو عدة صفوف م
 .زراعة سلسلة من األنواع الالمتشابهة/المختلفة من المحاصيل في المنطقة ذاتها فـي مواسـم  تناوب المحاصيل

متعاقبــة. ويــوفر تنــاوب المحاصــيل فوائــد مختلفــة للتربــة. ومــن العناصــر التقليديــة لتنــاوب المحاصــيل تعــويض 
ع الحبـــوب والمحاصـــيل األخـــرى. كمـــا أن تنـــاوب عاقـــب مـــالنتـــروجين مـــن خـــالل اســـتخدام الســـماد األخضـــر بالت

المحاصيل يخفف من تراكم العوامل الممِرضة واآلفات الذي يحدث عند زراعة محصـول معـين باسـتمرار، كمـا 
ويمكن أن يساعد على تحسين قوام التربة وخصوبتها عبـر تنـاوب النباتـات عميقـة الجـذور مـع النباتـات ضـحلة 

 الجذور.
 اجتماعية واقتصادية ومؤسسية. –: يعمل عبر قطاعات مختلفة قطاعاتالنهج المشترك بين ال 
 تشــير إلــى العمليــة التــي تكــوِّن األســر الريفيــة بمقتضــاها مجموعــة متنوعــة مــن أنشــطة وقــدرات مصــادر الــرزق :

 الدعم االجتماعي من أجل البقاء وتحسين أحوالها المعيشية.
 اتج. وتشــمل الُمــدخالت فــي نظــام إنتــاجي مــا المــوارد البشــرية : نظــام يحــوِّل الُمــدخالت إلــى نــو النظــام اإلنتــاجي

 واألرض والمعدات والمباني والتكنولوجيا. وتتضمن النواتج السلع والخدمات التي توفَّر للزبائن. 

                                                           
  ١ World programme for the census of agriculture:  A system of integrated agricultural censuses and surveys 

(FAO Statistical Development Series). Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations; 2005.      
٢   tobacco production. Journal of Agromedicine.  rcury TA, Quandt SA. Health and social impacts ofA

2006;11:71–81.                                                                                                                                                             
 .المصدر: برنامج األمم المتحدة للبيئة   ٣
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 زراعة النوعينمحصول التبغ : Nicotiana tabacum و Nicotinia rusticaللبيـع بموجـب ترتيبـات تعاقديـة أو 
 بنظام الحصص. ترتيبات غير تعاقدية/ السوق المفتوحة أو

 :صّناع التبغ وموزعو منتجات التبغ بالجملة ومستوردوها.  ١صناعة التبغ 
 :منتجات مصنوعة كليًا أو جزئيًا من أوراق التبغ كمادة خام، ومصّنعة لكـي ُتسـتخدم بالتـدخين  ١منتجات التبغ

 أو المص أو المضغ أو التنشق.
  شـــخص يعمــل فــي مزرعــة للتبـــغ أو فــي معالجــة التبــغ أو فـــي صــناعة التبــغ أو ســجائر البيـــدي  التبــغ:عامــل

 بواسطة ترتيبات تعاقدية أو بدونها على أساس قوانين العمل السائدة في البلد الذي يعمل/تعمل فيه.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 التعريف مأخوذ من اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ.   ١                                                           
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  ٢التذييل 
 

  التنويع اإلنتاجي اإلطار المنهجي لبناء ديناميات
  في مناطق زراعة التبغ 

  
  مقدمة  -١
 

ـــالتنويع  ـــذييل إلـــى عـــرض العناصـــر األساســـية وتسلســـل اإلجـــراءات فـــي القالـــب المنهجـــي الخـــاص ب يرمـــي هـــذا الت
اإلنتـــاجي فـــي منـــاطق زراعـــة التبـــغ. وتســـتند هـــذه المنهجيـــة إلـــى افتراضـــات تقـــول أن المـــزارعين ينبغـــي أن يتمتعـــوا 

فـــي بنـــاء مشـــاريع حياتيـــة ُتعـــتقهم وتجســـد تطلعـــاتهم، وأن مـــن الواجـــب دعـــم هـــذا الهـــدف بسياســـات بمطلـــق الحريـــة 
حكومية، وأن نجاح عملية إعادة تصميم النظم اإلنتاجية يعتمد على المشاركة النشطة للجهـات الفاعلـة االجتماعيـة 

  واالقتصادية.
  
  المبادئ التوجيهية المنهجية  -٢
  
  منهج من القاعدة إلى الق  ١-٢
 

بمـا أن القـرار باعتمــاد التنويـع اإلنتــاجي يعـود، أوًال وقبــل كـل شـيء، إلــى المـزارعين أنفســهم فلـيس هنــاك مـن فرصــة 
 للنجاح دون مشاركتهم في تحديد االستراتيجية الواجب اتباعها.

  
  شبكات الجهات المعنية   ٢-٢
  

عناصـر فاعلـة اجتماعيـة مختلفـة ومتكافلـة ليست الزراعة ظاهرة اجتماعية إنتاجية معزولة، حيث أنها تشتمل علـى 
تنتظم حول سالسل إمـداد وكتـل محليـة. وهكـذا فـإن عمليـة التنويـع اإلنتـاجي تتضـمن، إلـى جانـب المـزارعين، عـددًا 
من األطراف األخرى التي قد تكون لهـا مصـالح متوافقـة، والقـادرة، فـي حـدود مـا تُـدعى إليـه للمشـاركة، علـى توحيـد 

  جديدة وقنوات تسويقية. قواها لبناء سالسل
  
  تكامل المستويات المختلفة للحكومة (المحلية واإلقليمية والوطنية)  ٣-٢
  

يتطلــب التنويــع اإلنتــاجي طائفــة مــن السياســات واإلجــراءات الداعمــة التــي تغطــي كــل مســتويات الحكومــة بغيــة ضــم 
  الجهود واالستفادة من الموارد لتحقيق نتائج ذات فائدة أعظم.

  
  التخطيط والتنفيذ التشاركيان  ٤-٢
  

يعتمد نجاح هذه العملية على المشاركة النشطة لكل العوامل والجهـات الفاعلـة االجتماعيـة االقتصـادية ذات الصـلة 
في كل المراحل. وهكذا فإن من الواجـب تحفيـز تنفيـذ العمليـة علـى أسـاس مجموعـة مـن البنـود التـي تتكفـل باختيـار 

  ولوية، وٕالزامها باالستراتيجية المزمعة بمشاركة كل الجهات المعنية المهمة.األطراف، وترتيبها حسب األ
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  النهج الجهوي  ٥-٢
  

ينبغي أن يكون من الواضـح، عنـد العمـل فـي سـبيل التنويـع، أن المنتجـات الزراعيـة المختلفـة تنـدرج ضـمن سالسـل 
مـــن زاويـــة تخصـــيص المـــوارد ونطـــاق لإلنتـــاج واالســـتهالك تتجـــاوز فـــي معظـــم الحـــاالت الـــدارة المحليـــة. وهكـــذا، و 

اإلنتــاج، والبنيــة التحتيــة والتوزيــع، وكــذلك ديمومــة األســواق للمنتجــات، فــإن الــنهج اإلقليمــي الجهــوي يتــيح للجهــات 
  المعنية إشراك وتعبئة الموارد الضرورية.

  
  الرصد والتقييم المتواصالن  ٦-٢
  

عملية تشاركية تطلق مجموعة من األنشـطة، والتـي تعتمـد،  يتجسد التنويع اإلنتاجي، وفقًا للمنهجية قيد البحث، في
بــدورها، علــى السياســات الحكوميــة. ولــذلك، وبمــا أن األمــر يشــمل جهــات فاعلــة مختلفــة ذات مســؤوليات وتطلعــات 
متباينــة، فــإن األنشــطة المتواصــلة للرصــد والتقيــيم تعتبــر أساســية لضــمان مشــاركة األطــراف والتزامهــا باســتمرار، مــع 

  عالمات للقياس لألنشطة وٕاعادة جدولتها. تحديد
  
  انطالق العملية: تحديد تسلسل اإلجراءات  -٣
  
  التعبئة  ١-٣
  

بـــالنظر إلـــى أن التخطـــيط التشـــاركي، والرصـــد والتقيـــيم، هـــي عناصـــر أساســـية لهـــذا اإلطـــار المنهجـــي، فـــإن نقطـــة 
اإلنتاجي، والسعي إلى تالقـي المصـالح بـين انطالقه تعتمد على عرض األغراض واالستراتيجيات المتعلقة بالتنويع 

  الجهات المعنية في المجتمعات المحلية المشاركة.
  

ولذلك ينبغي استخدام كل من جهود إذكـاء الـوعي التـي تبـذلها وسـائل اإلعـالم (اإلذاعـة، التلفزيـون، الصـحافة، ومـا 
لتوعيـــة وتـــوفير المعلومـــات. وكمبـــدأ إلـــى ذلـــك ) والزيـــارات إلـــى منظمـــات المجتمـــع المـــدني والمـــزارع، فـــي عمليـــات ا

تــوجيهي عــام فـــإن مــن المهـــم الســعي إلـــى إجــراء مناقشــات وحـــوارات جماعيــة فـــي مواقــع مثـــل لقــاءات المجتمعـــات 
المحليــة، واجتماعــات منظمــات المجتمــع المــدني، واجتماعــات ممثلــي الحكومــات المحليــة، ومــا إليهــا. وحــال اتفــاق 

  جراءات يتعين وضع برنامج مشترك للعمل والرصد.الجهات المعنية على المعلومات واإل
  
  تحليل الوضع  ٢-٣
  

بغيــة تحقيــق أغــراض التنويــع اإلنتــاجي فــإن مــن األهميــة بمكــان امــتالك معلومــات مخصوصــة لتحديــد األهــداف، 
اع والمــوارد، والمســؤوليات، والُمهــل، ومــا إلــى ذلــك. وهكــذا ينبغــي أن يبــدأ التخطــيط مــن تحليــل النظــام الزراعــي لــزرَّ 

التبـغ وعمالــه. واســتنادًا إلـى تلــك المعلومــات يتعـين إعــداد تحليــل لعمليـة اتخــاذ القــرارات التـي يتَّبعهــا المزارعــون، مــع 
  مراعاة ما يخصهم من خطط، وعوائق، ومناظير، وتوجهات إزاء زراعة التبغ، إلى جانب اإلمكانيات المتوافرة.

  
ظم اإلنتاجية التي يسـتخدمها المزارعـون تنبـع مـن جهـة مـن بـارامترات ومن هذه الزاوية فإن من المهم اإلدراك أن الن

  موضوعية مثل توافر وسائل اإلنتاج وربحية المحاصيل، ومن جهة أخرى من مسائل ذاتية واجتماعية.
  

وبالمستطاع تطوير مثل هذا التحليـل باسـتخدام اسـتبيان، وفـي حـال تـوافر بيانـات اختباريـة إجـراء تقيـيم لألثـر ُيعنـى 
  بمسائل متعددة األبعاد عبر البارمترات التالية:

  
 تركيب األسر؛  
 توافر الموارد الطبيعية؛ 
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 توافر وسائل اإلنتاج؛ 
 (باستثناء التبغ)؛ نظم اإلنتاج الزراعية والحيوانية في الحيازات 
 سلع الكفاف المنتجة؛ 
 الدخل المالي المتأتي من تسويق المنتجات المختلفة (غير التبغ)؛ 
 نظام اإلنتاج واألداء المالي المتعلق بالتبغ؛ 
 الوصول إلى الخدمات والسياسات الحكومية؛ 
 الوصول إلى القروض االئتمانية والخدمات المصرفية؛ 
 عية؛التنظيم والمشاركة االجتما 
 الشركاء االقتصاديون واالجتماعيون؛ 
 القيم واألولويات األسرية والمجتمعية؛ 
 الوضع الصحي، والعمالة، والبيئة؛ 
 الرضا عن الظروف القائمة؛ 
 .الخطط المرسومة للحيازات 

 
 اقتسام المعلومات والتخطيط التشاركي  ٣-٣
  

ماعـــات التعبئـــة ينبغـــي الســـعي إلـــى اعتمـــاد بعـــد تصـــنيف وتحليـــل المعلومـــات المستخلصـــة مـــن االســـتبيان ومـــن اجت
استراتيجية القتسام هذه البيانات مع الجهات المعنية في المجتمعات المحليـة وفقـًا لمنطـق االنخـراط المتعاقـب الـذي 

  يمكن أن يؤدي إلى تخطيط مرجعي وجهوي يحدد ما يلي:
  

 تحليل الوضع؛  
 الترتيب حسب األولوية؛ 
 االستراتيجيات واألنشطة؛ 
 األهداف والُمهل؛ 
 مصادر التمويل؛ 
 إطار السياسات الحكومية؛ 
 األدوار والمسؤوليات؛ 
 .عملية الرصد، والتقييم، وٕاعادة البرمجة 

 



FCTC/COP/6/31  Annex 7  

109 

 التنفيذ التشاركي  ٤-٣
  

تضــطلع الجهــات المعنيــة المنخرطــة فــي عمليــة اإلدارة هــذه، باالســتناد إلــى المعلومــات الــواردة مــن المناقشــات فــي 
والمواقع الجهوية وٕانشاء لجنة توجيهية للتخطيط الجهوي الخاص بالتنويع اإلنتاجي، بالمسؤولية  المجتمعات المحلية

عـــن توحيـــد جهـــود الشـــبكات التعاونيـــة والشـــراكات مـــع جهـــود العناصـــر االجتماعيـــة والمســـؤولين الحكـــوميين لتـــوفير 
  المتطلبات الضرورية إلرساء الدينامية الالزمة.

  
ت المعنيــة والمســؤولين الحكــوميين فــي تنفيــذ وٕادارة مصــادر الــرزق البديلــة علــى نحــو وينبغــي أن تشــارك كــل الجهــا

صـــريح، وشـــفاف، وتشـــاركي. ويتعـــين تيســـير هـــذه المشـــاركة بتـــوفير كـــل المعلومـــات، والمـــدخالت، والحـــوافز ذات 
  الصلة.

  
تــي يجــب أن تتحــرك، وفــي وتــوفر توعيــة وتــدريب العــاملين االجتمــاعيين والمــزارعين القــوة المحركــة لهــذه العمليــة ال

ضــوء المشــاركة االجتماعيــة النشــطة، صــوب الحكومــة كـــي تعتمــد سياســات عامــة تــدعم األنشــطة اإلنتاجيــة التـــي 
  ُمنحت األولوية استنادًا إلى المناقشات مع المجتمعات المحلية. 

  
  مواصلة الرصد، والتحليل، والتقييم، وٕاطالق دورة جديدة من اإلجراءات  ٥-٣
  

تشتمل العملية الجهوية للتنويع اإلنتاجي في مناطق زراعة التبغ على إنشاء فريق توجيهي لتنسيق ورصد ينبغي أن 
تنفيــذ األنشــطة. ويتعــين القيــام بهــذا الرصــد بطريقــة منســقة فــي صــفوف كــل الجهــات المعنيــة والمجتمعــات المحليــة 

والســيما ضــمان الترتيــب الهرمــي للقــاءات  المشــاركة، مــع تــوفير الوســائل الضــرورية لجمــع البيانــات مــن أجــل التقيــيم
المجتمعــات المحليــة الخاصــة باســتعراض النتــائج وٕاعــادة برمجــة اإلجــراءات. وهكــذا فــإن ترتيــب أولويــات المشــاركة 
االجتماعية، والملكية المجتمعية، وشفافية المعلومات يمكن أن يشجع على نحو متواصل االستدامة الدينامية لتنويع 

  مصادر الرزق.
  

  )٢٠١٤تشرين األول/ أكتوبر  ١٨(الجلسة العامة الخامسة، 
  
  

FCTC/COP6(12)   من اتفاقيـة  ١٠و ٩مواصلة إعداد المبادئ التوجيهية الجزئية لتنفيذ المادتين
  المنظمة اإلطارية

  
  مؤتمر األطراف،

  
 ٩والمــادة  التبــغ)،(التــدابير غيــر الســعرية الراميــة إلــى الحــد مــن الطلــب علــى  ٧إذ يضــع فــي اعتبــاره المــادة 
  من اتفاقية المنظمة اإلطارية؛ (تنظيم الكشف عن منتجات التبغ)، ١٠والمادة  (تنظيم محتويات منتجات التبغ)،

  
، ٩القاضــي بإنشــاء فريــق عامــل إلعــداد مبــادئ توجيهيــة لتنفيــذ المــادة  FCTC/COP1(15)وٕاذ يــذكِّر بقــراره 

القاضــي بتوســيع نطــاق عمــل الفريــق العامــل  FCTC/COP2(14)راره مــن اتفاقيــة المنظمــة اإلطاريــة، وقــ ١٠والمــادة 
لكــي يشــمل خصــائص المنتجــات، مثــل ســمات التصــميم، بالقــدر الــذي تــؤثر بــه فــي بلــوغ أغــراض اتفاقيــة المنظمــة 

  اإلطارية؛
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 ١٠ والمـادة ٩القاضـي باعتمـاد المبـادئ التوجيهيـة الجزئيـة لتنفيـذ المـادة  FCTC/COP4(10)وٕاذ يذكِّر بقراره 
المبــادئ التوجيهيــة الجزئيــة اإلضــافية، القاضــي باعتمــاد  FCTC/COP5(6)مــن اتفاقيــة المنظمــة اإلطاريــة، وبقــراره 

  وبتكليف الفريق العامل بمواصلة العمل على إعداد المبادئ التوجيهية؛
  

(الوثيقـة وٕاذ يحيط علمًا بالتقرير المرحلي المقدم من الفريق العامل إلى مـؤتمر األطـراف فـي دورتـه السادسـة 
FCTC/COP/6/13 ومالحقها التي تتضمن اقتراحات مقدمة للنظر فيها فيما يخص األعمال التي ُيحتمل إنجازهـا ،(

الكشـف  - ت) واالنبعاثـا١عنهـا (الملحـق  الكشف –ات المكونمستقبًال بشأن المبادئ التوجيهية الجزئية، والمعنونة 
  )؛٣(الملحق  المكونات –استخدام المصطلحات ) و ٢عنها (الملحق 

  
مختبـــرات التبـــغ التابعـــة وٕاذ يســـّلم بمـــا قامـــت بـــه المختبـــرات مـــن عمـــل هـــام أســـهمت بـــه، مـــن خـــالل شـــبكة 

  اعتماد أساليب التحليل الكيميائي،، في للمنظمة
  

بتقرير إدارة الوقاية من األمراض غير السارية في المنظمة المقدم إلـى مـؤتمر األطـراف عـن العمـل  يرحب  -١
 FCTC/COP/6/14(الوثيقتــــــان  مــــــن اتفاقيــــــة المنظمــــــة اإلطاريــــــة ١٠و ٩الجــــــاري إنجــــــازه فيمــــــا يخــــــص المــــــادتين 

  )؛FCTC/COP/6/14 Add.1و
  
  أمانة االتفاقية ما يلي: من يطلب  -٢

االطــــالع عــــن طريــــق الموقــــع اإللكترونــــي الخــــاص باتفاقيــــة المنظمــــة اإلطاريــــة، علــــى أن تتــــيح   (أ)
 إجراءات التشغيل القياسية والوثائق ذات الصلة التي نشرتها المنظمة؛

 أن تدعو المنظمة إلى القيام بما يلي:  (ب)

ياس أن تنتهي خالل عام واحد من اعتماد أساليب التحليل الكيميائي المتبعة الختبار وق  )١(
محتويات السجائر وانبعاثاتها طبقًا للتقرير المرحلي المقدم من المنظمة إلى مـؤتمر األطـراف فـي 

  )؛FCTC/COP/5/INF.DOC./1دورته الخامسة (الوثيقة 

أن تجــري فــي غضــون عــامين تقييمــًا لمــا إذا كانــت إجــراءات التشــغيل القياســية المتعلقــة   )٢(
  والبنــــزو ) الخاصــــة بــــالتبغ تحديــــداً N-nitrosamines (TSNAs)ن ( –بــــالنيكوتين والنيتروزامينــــات 

]a) بيرين [B]a[P الموجود في محتويات وانبعاثات السجائر تنطبق على منتجات التبغ األخـرى (
غيـــر الســـجائر أو تكّيـــف الســـتعمالها معهـــا، حســـب االقتضـــاء، مثـــل التبـــغ عـــديم الـــدخان ودخـــان 

 النرجيلة؛

ى البينات العلمية عن خصائص هامة ومحددة للسجائر، بما فيها أن تعّد تقريرًا يستند إل  )٣(
تصاميم السجائر الرفيعة/ الرفيعة للغاية، ودرجة تهوية المرشح، وسمات تصميم المرشح المبتكرة 
بمــا فــي ذلــك آليــات إضــفاء النكهــة مثــل الكبســوالت، إلــى المــدى الــذي تــؤثر بــه هــذه الخصــائص 

يــة المنظمــة اإلطاريــة، وذلــك لينظــر فيــه الفريــق العامــل فــي علــى أغــراض الصــحة العموميــة التفاق
 اجتماعه األول الذي ُيعقد عقب انتهاء الجلسة السادسة لمؤتمر األطراف؛

  أن تواصل رصد ومتابعة تطور منتجات التبغ الجديدة عن كثب؛  )٤(
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ات التبـغ أن تعد تقريرًا عن المحتويات واالنبعاثات السـامة لمنتجـات تبـغ النرجيلـة ومنتجـ  )٥(
 عديم الدخان؛

 أن تقدم تقريرًا إلى مؤتمر األطراف من خالل أمانة االتفاقية؛  )٦(
 
  تكليف الفريق العامل بما يلي: ريقرّ   -٣

مواصـــلة عملـــه فـــي مجـــال إعـــداد المبـــادئ التوجيهيـــة بطريقـــة تدريجيـــة، وتقـــديم مســـّودة للمبـــادئ   (أ)
التوجيهية الجزئية أو تقرير مرحلي بشأن الكشف عن محتويات وانبعاثات منتجات التبغ واختبارها وقياسها 

 في الدورة المقبلة، مع أخذ ما يلي بعين االعتبار:إلى مؤتمر األطراف 

لتحليــــل الكيميــــائي التــــي اعتمــــدتها المنظمــــة بشــــأن اختبــــار وقيــــاس محتويــــات أســــاليب ا  )١(
  السجائر وانبعاثاتها؛

مشروع النص الـذي أعـده الميسـرون الرئيسـيون والـذى تلتـه مناقشـات الفريـق العامـل فـي   )٢(
  ١اجتماعه الثامن؛

  
 التعـاريف مراعـاة عتحري إمكانية تعريف "المكونات" بطريقـة هادفـة ومقبولـة لمـؤتمر األطـراف، مـ  (ب)

 وضــع تعــاريف بشــأن العمــل ومواصــلة ٢الثــامن اجتماعــه فــي العامــل الفريــق ناقشــها والتــي الممكنــة البديلــة
  المنتجات؛ تنظيم مجال في أخرى

  
منتجــات تبــغ النرجيلــة االعتمــاد والســّمية، بمــا يشــمل  عــن المســؤولية مثــل مجــاالت رصــد مواصــلة  )ج(

المســـتمدة مـــن المنظمـــة فيمـــا يتعلـــق بهـــذه  المعلومـــات والســـيما اســـتعراض ومنتجـــات التبـــغ عـــديم الـــدخان،
  المقبلة؛ مؤتمر األطراف في الدورة إلى تقرير وتقديم الصلة، ذات القضايا ودراسة المجاالت،

  
 تصـاميم السـجائر الرفيعـة/ الرفيعـة للغايـة،خصائص هامة ومحددة للسجائر، بما فيهـا  في النظر  )د(

، ، وسمات تصميم المرشح المبتكرة بما في ذلك آليات إضفاء النكهة مثل الكبسـوالتودرجة تهوية المرشح
إلى المدى الذي تؤثر به هذه الخصائص على أغراض اتفاقيـة المنظمـة اإلطاريـة، وتقـديم مسـّودة للمبـادئ 

اتهـا إلـى وانبعاثمنتجـات التبـغ مرحلي بشأن اختبار وقياس محتويات  رالتوجيهية اإلضافية الجزئية أو تقري
  في الدورة المقبلة؛ مؤتمر األطراف 

 
 شــركاء أو/ و الدوليــة الماليــة والمؤسســات اإلقليميــة، ودون واإلقليميــة الدوليــة والمنظمــات األطــراف يــدعو  -٤

 فـي األطـراف دعـم شـأنها مـن وتنسـيق إجرائهـا والتـي البحوث إلى تخصيص الموارد الالزمة إلجراء اآلخرين التنمية
  اتفاقية المنظمة اإلطارية؛ من ١٠و ٩ المادتين تنفيذ

  
بوسائل منها معالجتها  المختبرات، وقدرات األساسية المتعلقة بالبنية القضايا معالجة على األطراف يشجع  -٥

التبـــغ  منتجـــات محتويـــات عـــن الكشـــف فـــي المســـتخدمة واألدوات الممارســـات أفضـــل وتبـــادل إقليمـــي، أســـاس علـــى
  وانبعاثاتها؛

  .FCTC/COP/6/13من الوثيقة  ٢و ١انظر الملحقين    ١                                                           
  .FCTC/COP/6/13من الوثيقة  ٣انظر الملحق    ٢
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  ما يلي:  FCTC/COP4(10)، وفقًا للقرار أيضاً  يقرر  -٦
  

أن يطلب من أمانة االتفاقية تقديم المساعدة واتخاذ مـا يلـزم مـن ترتيبـات، بمـا فـي ذلـك الترتيبـات   (أ)
الخاصـــة بالميزانيـــة، للفريـــق العامـــل لكـــي يواصـــل عملـــه، وأن تضـــمن، بالتشـــاور مـــع هيئـــة مكتـــب مـــؤتمر 

مــن اإلدالء  وتمكينهــاطــراف (مــن خــالل موقــع إلكترونــي مــؤمَّن مــثًال) األطــراف، إتاحــة مســّودة الــنص لأل
  بتعليقاتها عليه قبل تعميم مسّودة المبادئ التوجيهية على مؤتمر األطراف؛

  
  أن يعتمد اإلطار الزمني المحدد أدناه:  (ب)

  
إتاحـــة األمانـــة لمســـودة التقريـــر، إن وجـــدت، 

 كي تبدي األطراف تعليقاتها عليها
ور علــــى األقــــل مــــن يــــوم افتتــــاح قبــــل ســــتة شــــه

 الدورة السابعة لمؤتمر األطراف

العامــــل  الفريـــق مـــن الختـــاميتقـــديم التقريـــر 
 إلى األمانة

قبـــل ثالثـــة شـــهور علـــى األقـــل مـــن يـــوم افتتـــاح 
 الدورة السابعة لمؤتمر األطراف

يومًا علـى األقـل مـن يـوم افتتـاح الـدورة  ٦٠قبل   تعميم التقرير على مؤتمر األطراف
مـــن  ٨الســـابعة لمـــؤتمر األطـــراف، طبقـــًا للمـــادة 

  النظام الداخلي لمؤتمر األطراف
  

  )٢٠١٤تشرين األول/ أكتوبر  ١٨(الجلسة العامة الخامسة، 
  
  

FCTC/COP6(13)  تقييم أثر اتفاقية المنظمة اإلطارية  
  

  ، ر األطرافمؤتم  
  

 خيـاراتالمـن أمانـة االتفاقيـة أن تعـد تقريـرًا يبـين فيـه  الـذي طلـب FCTC/COP5(12)إذ يشير إلى القرار   
  ؛عشر سنوات على تطبيقهاأول بعد مرور المنظمة اإلطارية ثر اتفاقية ألإجراء تقييم المتاحة بشأن 

  
، ٢٠١٤تقــديم التقــارير لعــام دورة إطــار فــي عــن تنفيــذ االتفاقيــة تقــارير التــي قــدمتها األطــراف وٕاذ يرّحــب بال  

القطـــري فيمـــا يتعلـــق بالتقـــدم الُمحـــرز فـــي تنفيـــذها علـــى المســـتوى المعلومـــات الســـتقاء  هامـــاً  مصـــدراً  تشـــّكل  والتـــي
  واإلقليمي والعالمي؛

  
  وٕاذ يسّلم بأنه ينبغي أن يجري خبراء مستقلون عملية تقييم أثر االتفاقية؛  

  
فــي  ةالــوارد، بصــيغته طاريــةاإل المنظمــة اتفاقيــة أثــر تقيــيمالمعنــون، تقريــر أمانــة االتفاقيــة وبعــد النظــر فــي   
  ، FCTC/COP/6/15 الوثيقة

  
  :ما يلي يقّرر  

  
ألــف  الخيــاراالتفاقيــة بتوجيــه مــن هيئــة المكتــب وعلــى النحــو المبــّين فــي تقيــيم ألثــر ُيجــرى  أن   )١(

  ؛ FCTC/COP/6/15 من الوثيقة ٢٧في الفقرة الوارد 
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تــدابير مكافحــة علــى ر االتفاقيــة اإلطاريــة ثــدراسـة أيكـون الغــرض مــن تقيــيم األثــر هــو تقــدير و أن   )٢(
، وانتشاره التبغ مدى فعالية تنفيذها من أجل تقييم أثر االتفاقية بوصفها أداة للحد من استهالكالتبغ وعلى 

  ؛على تطبيقهاسنوات  ١٠عقب مرور أول وذلك 
  
خبـراء  سـبعةمـن مكـّون إنشاء فريق باألمانة، تجريه على فرز أولي أن يكّلف هيئة المكتب، بناًء   )٣(

وينبغــــي اختيــــار الفريــــق مــــن الترشــــيحات المقدمــــة مــــن األطــــراف  تقيــــيم األثــــر.عمليــــة مســــتقلين، إلجــــراء 
يضم وينبغي أن  والمنظمات غير الحكومية المعتمدة لدى مؤتمر األطراف وأن يضمن وجود توازن إقليمي

وتشــريعات الحصــر، تقيــيم سياســات ال المثــال لــى ســبيل منهــا عتقيــيم البــرامج، مجــال فــي  الفريــق خبــرات
  ؛ةموميالمعاهدات وعلم األوبئة والصحة العوقوانين  مكافحة التبغ

  
أن يكّلف فريق الخبراء المستقلين بدراسة أثر اتفاقية المنظمة اإلطارية في  ثالثة أطراف مختارة،   )٤(

يات األربعـة المختلفـة  بالتشاور مع هيئة المكتب، علـى أسـاس طـوعي وضـمن نطـاق كـل واحـد مـن المسـتو 
البنــك الــدولي، بمــا يشــمل إجــراء تحليــل يراعــي نــوع الجــنس واألطفــال  توصــيف حســبللتنميــة االقتصــادية 

وذلـك مـن خـالل طلـب انـات ذات الصـلة، ما ُأِتيحت البيحيثوفئات السكان الضعيفة اجتماعيًا واقتصاديًا، و 
ذات الصــلة فــي مجــال مكافحــة واألطــراف الفاعلــة والمنظمــات المعنيــين وجهــات نظــر أصــحاب المصــلحة 

يـة فـي إطـار مكتب اتاستعراضـإجـراء ، ومـن خـالل خاصة بكل واحدة منهاالواليات القضائية الداخل التبغ 
  إنجازه لعمله؛ بما في ذلك تحديد مؤشرات ومنهجيات بشأن االستهالك واالنتشار؛

  
  المستقلين على الوفاء بواليته؛أن يطلب من األمانة أن تساعد فريق الخبراء   )٥(
  
ع  أن يطلـــب مـــن فريـــق الخبـــراء أن يعـــّد تقريـــرًا عـــن حصـــيلة تقيـــيم أثـــر االتفاقيـــة  )٦(  توصـــياتويض

إلــى مــؤتمر لتقــديمها أثــر اتفاقيــة المنظمــة اإلطاريــة، وذلــك ن كيفيــة تعزيــز عــحســب االقتضــاء، محتملــة، 
  األطراف في دورته السابعة للنظر فيها بشكل نهائي.

  
  )٢٠١٤تشرين األول/ أكتوبر  ١٨، الخامسة(الجلسة العامة 

  
  

FCTC/COP6(14)   حمايــة سياســات الصــحة العموميــة فيمــا يتعلــق بمكافحــة التبــغ مــن المصــالح
  التجارية وأية مصالح راسخة أخرى لدوائر صناعة التبغ

  
  مؤتمر األطراف،  

  
التـيقظ ألي جهـود تبـذلها دوائـر صـناعة التبـغ لكـي تقـوض أو تخـرب جهـود مكافحـة  ضرورةعلى  يشددإذ 

  التبغ، وضرورة التعرف على أنشطة دوائر صناعة التبغ ذات األثر السلبي على تنفيذ االتفاقية؛
  

الصادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة والذي سلم بتعـارض المصـالح  A/RES/66/2وٕاذ يذكر بالقرار 
الصادر عن المجلـس االقتصـادي  E/RES/2012/4صناعة التبغ والصحة العمومية، وبالقرار  دوائر سية بيناألسا

  واالجتماعي التابع لألمم المتحدة والذي سلم باألمر نفسه فيما يتعلق بعمل األمم المتحدة؛
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وٕاذ يثني مع التقدير على التقرير المقدم من األمين العام إلى المجلس االقتصـادي واالجتمـاعي فـي دورتـه 
والـذي أوصــى بـأن تعتمــد األمـم المتحـدة مبــادئ توجيهيـة مــن  (E/2013/61) ٢٠١٣الموضـوعية المعقـودة فــي عـام 

   وللمبادئ التوجيهية الخاصة بتنفيذها؛ من االتفاقية ٣-٥أجل ضمان الموضوعية في عملها، وفقًا لمبادئ المادة 
  

وٕاذ يحيط علمًا بأن التقارير المرحلية العالمية عن تنفيذ اتفاقية المنظمة اإلطارية، المعدة بناًء على تقـارير 
  األطراف، تكشف عن أن تدخالت دوائر صناعة التبغ التزال من أكبر العقبات التي تعترض سبيل تنفيذ االتفاقية؛ 

  
بأن دوائر صناعة التبغ لديها موارد كبيـرة وستواصـل العمـل علـى تقـويض جهـود مكافحـة التبـغ  وٕاذ يعترف

على المستوى الدولي، وخصوصًا فيما يتعلق باألطراف من البلدان النامية واألطراف التـي تمـر اقتصـاداتها بمرحلـة 
  انتقالية؛

  
جيات دوائــر صــناعة التبــغ وتكتيكاتهــا وٕاذ يالحــظ مــع القلــق التجــارب الحديثــة التــي تشــير إلــى أن اســتراتي

تتجـــاوز الحـــدود الوطنيـــة، وكـــذلك مبـــادرات دوائـــر صـــناعة التبـــغ التـــي تنصـــح الحكومـــات بـــاالعتراض علـــى تـــدابير 
  مكافحة التبغ التي تتخذها البلدان األخرى على المستوى الوطني والدولي؛ 

  
ئــر صــناعة التبــغ فــي صــياغة سياســات وٕاذ يؤكــد مجــددًا علــى أن التعــاون الــدولي ضــروري لمنــع تــدخل دوا

، وبمـا يتماشـى ٣-٥الصحة العمومية بشأن مكافحة التبغ، كما هو موصًى به في المبـادئ التوجيهيـة لتنفيـذ المـادة 
  ؛من اتفاقية المنظمة اإلطارية ٢٥(ج) و(د) و(هـ) والمادة ٣-٢٤(ز) و٥-٢٣و ٢٢أيضًا مع المواد 

  
من المنطـوق، وأن أمانـة االتفاقيـة قـد تنظـر  ٢أمانة االتفاقية في الفقرة وٕاذ يشير إلى المهمة المطلوبة من 

  ،في طلب خبرة خارجية، سيرًا على الممارسة الماضية
  

  ما يلي:يقرر   -١

وتكثيــف العمــل التعــاوني مــن أجــل التصــدي  ٣-٥أن يحــث األطــراف علــى تعزيــز تنفيــذها للمــادة   )١(
  ولي؛لجهود دوائر صناعة التبغ على المستوى الد

والمبـــادئ التوجيهيـــة  ٣-٥ة تـــدابير لتنفيـــذ المـــادواعتمـــاد أن يحـــث األطـــراف علـــى إذكـــاء الـــوعي   )٢(
  في جميع أجزاء الحكومة، بما في ذلك البعثات الدبلوماسية؛بتنفيذها  الخاصة

  
  ما يلي:، بالتنسيق مع المنظمة، أمانة االتفاقية من يطلب  -٢

  
فــي مســتوى مشــاركة دوائــر صــناعة التبــغ فــي المنظمــات الدوليــة الرئيســية التــي يمكنهــا  أن تنظــر  )١(

المســاهمة فــي تنفيــذ اتفاقيــة المنظمــة اإلطاريــة، وأن تعــد تقريــرًا عــن أثرهــا علــى التعــاون المتعــدد القطاعــات 
  تقدم توصيات مناسبة في هذا الصدد؛في سبيل تنفيذ اتفاقية المنظمة اإلطارية، وأن 

  
أن تســعى إلــى التعــاون مــع المنظمــات الدوليــة المعنيــة، بمــا فــي ذلــك المنظمــات اإلقليميــة ودون   )٢(

وأن قراراتهــــا  ٣-٥اإلقليميـــة، مـــن أجـــل إذكـــاء الـــوعي بـــدورها فـــي المســـاهمة فـــي تنفيـــذ األطـــراف للمـــادة 
وذلــك بتعزيــز مبــادئ  مــن اتفاقيــة المنظمــة اإلطاريــة، ٣-٥والماليــة وغيرهــا تــؤثر فــي تنفيــذ المــادة  اإلداريــة
أي مســـاهمات مباشـــرة أو غيـــر  والمبـــادئ التوجيهيـــة الخاصـــة بتنفيـــذها، بمـــا فـــي ذلـــك رفـــض ٣-٥المـــادة 
  من دوائر صناعة التبغ؛ ومالية، تقنية مباشرة،
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 ٣-٥أن تقتـــــرح األدوات التـــــي مـــــن شـــــأنها أن تيّســـــر حســـــب االقتضـــــاء إذكـــــاء الـــــوعي بالمـــــادة   )٣(
  جميع أجزاء الحكومة؛ والمساعدة على تنفيذها في

  
أن تحــدد خيــارات وآليــات مســتدامة وتوصــي بهــا فيمــا يتعلــق بالتعــاون الــدولي وتبــادل المعلومــات   )٤(

بشأن تدخل دوائر صناعة التبغ، باالستفادة من قاعدة بيانات المنظمة الخاصة برصد دوائر صناعة التبغ 
  من اتفاقية المنظمة اإلطارية؛  ٣-٥مادة أو من خالل مركز معارف، بغية تعزيز التنفيذ الفّعال لل

  
مـــن خــالل اســـتمارة التبليـــغ  ٣-٥تبليـــغ عــن خبراتهـــا فــي تنفيـــذ المــادة الاألطـــراف علــى  أن تحفّــز  )٥(

، وأن تيّسر تبادل أفضل الممارسات من خالل إنشاء جماعـة افتراضـية الخاصة باتفاقية المنظمة اإلطارية
  ة المنظمة اإلطارية؛ على منّصة المعلومات الخاصة باتفاقي

  
ع علــى تبــادل المزيــد مــن المعلومــات طواعيــة وفــي الوقــت   )٦( أن تســتحدث وتــرّوج أدوات رصــد تشــجِّ

فــي ذلــك علــى المســتوى الــدولي، وٕابــالغ  المناســب مــن أجــل تعزيــز رصــد تــدخل دوائــر صــناعة التبــغ، بمــا
  ؛األطراف بالنتائج بانتظام

  
أن تواصــل تطــوير القــدرة التقنيــة الالزمــة لالضــطالع بالمهــام المــذكورة أعــاله وٕاتاحتهــا باســتمرار،   )٧(

  من االتفاقية؛  ٣-٥وأن تقدم المساعدة التقنية لألطراف بناًء على طلبها لتنفيذ المادة 
  
  أن تقدم تقريرًا عن نتائجها وأنشطتها إلى الدورة السابعة لمؤتمر األطراف.  )٨(

  
  )٢٠١٤تشرين األول/ أكتوبر  ١٨، الخامسةالعامة  (الجلسة

  
  

FCTC/COP6(15)  ترتيبات تقديم التقارير بمقتضى اتفاقية المنظمة اإلطارية  
  

  مؤتمر األطراف،
  

يقدم كل طرف إلى مـؤتمر األطـراف، عـن طريـق "أن االتفاقية، والتي تنص على  من ٢١إذ يذكر بالمادة 
  ؛"تنفيذه لهذه االتفاقية أمانة االتفاقية، تقارير دورية عن

  
والتـــي تـــنص علـــى أن يســـتعرض مـــؤتمر األطـــراف بانتظـــام مـــن االتفاقيـــة  ٥-٢٣بالمـــادة كـــذلك  وٕاذ يـــذكر

  تطبيق االتفاقية ويتخذ القرارات الكفيلة بتعزيز تنفيذها بفعالية؛
  

 تقديم التقارير؛ لترتيبات مستقل تقييم إجراءالذي دعا إلى  FCTC/COP1(14)بالقرار  أيضاً  وٕاذ يذكر
  

آلراء أمعــن النظــر فــي او  ،FCTC/COP/6/17وبعــد أن نظــر فــي تقريــر أمانــة االتفاقيــة الــوارد فــي الوثيقــة 
  التي أعربت عنها األطراف أثناء الدورة السادسة لمؤتمر األطراف؛

  
راف، المعلومـــات الـــواردة مـــن خـــالل تقـــارير األطـــ نوٕاذ يعتـــرف بالحاجـــة إلـــى مواصـــلة تعزيـــز االســـتفادة مـــ

  ،ضمن جملة أمور، لتحديد اتجاهات التنفيذ ومواصلة تعزيز تنفيذ فرادى األطراف لالتفاقية
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  ما يلي:يقرر 
  
على أن ينشئ فريق خبراء الستعراض ترتيبات تقديم التقارير بمقتضى اتفاقية المنظمة اإلطارية،   )١(
؛ باإلضـافة إلــى ذلــك وممــثًال مـن المنظمــة مـن كــل إقلـيم مــن أقــاليم المنظمـةثالثـة خبــراء  يضـم الفريــق  أن

بخبــــرة  علــــى أن يتمتــــعيمكــــن ألمانــــة االتفاقيــــة دعــــوة ممثــــل واحــــد عــــن المجتمــــع المــــدني مــــن كــــل إقلــــيم، 
  ؛فريق الخبراءعمل  مجال متخصصة في

  
أن يــدعو األطــراف إلــى ترشــيح أعضــاء فــي فريــق الخبــراء علــى نحــو تقــرره هيئــة مكتــب مــؤتمر   )٢(

يتمتع ممثلو فريـق الخبـراء . ويتعين أن مراعاة موضوع التمثيل المناسب من الناحية التقنيةاألطراف عقب 
  ؛FCTC/COP/6/17هذا بمجال واحد أو أكثر من مجاالت الخبرة الوردة في ملحق الوثيقة 

  
  فرز أولي تجريه األمانة؛ على أساسأن يكّلف هيئة المكتب بإنشاء فريق الخبراء   )٣(
  
الفريق العامـل المعنـي بالتـدابير المسـتدامة ، متفق عليه، من جانب اركة ممثل واحدأن يطلب مش  )٤(

لتعزيــز تنفيــذ اتفاقيــة المنظمــة اإلطاريــة فــي فريــق الخبــراء، بعــد األخــذ فــي الحســبان واليــة الفريــق العامــل 
  ؛المذكور بهدف تعزيز التكامل بين الفريقين

  
  أن يكّلف فريق الخبراء بما يلي:  )٥(

ـــارير واســـتخدام البيانـــات المجمعـــة، بمـــا فـــي ذلـــك التقريـــر   (أ) النظـــر فـــي عمليـــة تقـــديم التق
 المرحلي العالمي؛

اقتراح سبل لتبسيط عملية تقديم التقارير وتسهيلها بهدف تقليل أعباء األطراف المتصـلة   (ب)
ســتخدام أداة بتقــديم التقــارير وزيــادة دقــة المعلومــات المتلقــاة وموثوقيتهــا ومواصــلة تحســين ســهولة ا

 تقديم التقارير؛

تحديــد مصــادر معلومــات إضــافية والنهــوض باســتخدام هــذه المعلومــات لمواصــلة تقيــيم   (ج)
  مستوى تنفيذ االتفاقية من قبل األطراف؛

تحديد الفرص لتحسين مساهمة آلية تقديم التقارير في تبّين احتياجات األطراف وتلبيتهـا   (د)
اإلطاريــة علــى الصــعيد القطــري إضــافة إلــى تعزيــز وضــوح اتفاقيــة وتعزيــز تنفيــذ اتفاقيــة المنظمــة 

  المنظمة اإلطارية؛

تقــديم توصــيات بشــأن الســبل التــي تمكــن آليــة تقــديم التقــارير مــن مواصــلة المســاهمة فــي   )هـ(
تكــوين فهــم مســتوى تنفيــذ االتفاقيــة وبشــأن الســبل التــي تســمح آلليــة تقــديم التقــارير بــأن تكــون أداة 

  ل األطراف؛لتعزيز امتثا

دراســة مختلــف آليــات تقــديم التقــارير المتصــلة بمعاهــدات دوليــة أخــرى بمــا فيهــا اآلليــات   )و(
التــي تســتخدم عمليــة حكوميــة دوليــة الســتعراض النظــراء، وتقــديم توصــيات بشــأن تــدعيم ترتيبــات 

المنظمـــة تقـــديم التقـــارير وبشـــأن وضـــع آليـــة الســـتعراض تقـــديم التقـــارير والتنفيـــذ بموجـــب اتفاقيـــة 
  اإلطارية؛
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  دعوة المنظمة إلى تقديم الدعم التقني إلى فريق الخبراء؛  )٦(
  
  بما يلي:  األمانة مطالبة  )٧(

  
ه، عملـفريـق الخبـراء الالزمة بما في ذلك اعتمـادات الميزانيـة كـي ينجـز اتخاذ الترتيبات   (أ)

  باستخدام وسائل االتصال اإللكترونية قدر اإلمكان؛
  

) كي يتم، بناًء على طلب أي طرف، استعراض ٤األموال في مجال العمل (تخصيص   (ب)
  التنفيذ وٕابالغ الطرف بنتائجه بغية تحسن االمتثال التفاقية المنظمة اإلطارية؛

  
من فريق الخبراء رفع التقارير عن نتائج عمله وتقديم توصيات محتملـة عنـد االقتضـاء  أن يطلب  )٨(

  السابعة.إلى مؤتمر األطراف في دورته 
  

  )٢٠١٤تشرين األول/ أكتوبر  ١٨، الخامسة(الجلسة العامة 
  
  

FCTC/COP6(16)   السعي إلى تعزيز إسهام مؤتمر األطـراف فـي تحقيـق الغايـة العالميـة المتعلقـة
  باألمراض غير السارية والخاصة بالحد من تعاطي التبغ

  
 األطراف، مؤتمر  

 
 والتنمية الصحية، والنظم الصحة على وتأثيره العالمي التبغ وباء حصيلة ارتفاع إزاء عميق قلق إذ يساوره

  واالقتصادية؛ االجتماعية
  

وٕاذ يذّكر باإلعالن السياسي الصـادر عـن االجتمـاع الرفيـع المسـتوى للجمعيـة العامـة لألمـم المتحـدة بشـأن 
والذي يؤكد على ضرورة تعزيز اإلجراءات الخاصة  ١الوقاية من األمراض غير المعدية (غير السارية) ومكافحتها،

  بمكافحة التبغ من خالل تنفيذ اتفاقية المنظمة اإلطارية؛
  

باعتمـاد إطـار رصـد عـالمي بشـأن الوقايـة  ١٠-٦٦ج ص عوٕاذ يذكر مجددًا بقرار جمعية الصحة العالمية 
 تحقيـق فـي المتمثلـة االختيارية العالمية ةالغاي بلوغ في اإلسهاممن األمراض غير السارية ومكافحتها، والذي يشمل 

 فـأكثر العمر من عاماً  ١٥ يبلغون الذين األشخاص بين التبغ لتعاطي الراهن االنتشار في٪ ٣٠ قدره نسبي خفض
  ؛٢٠٢٥بحلول عام 

  
الخـــاص بالوثيقـــة الختاميـــة  A/RES/68/300المتحـــدة  لألمـــم العامـــة وٕاذ يضـــع فـــي اعتبـــاره قـــرار الجمعيـــة

الجتمـــاع الجمعيـــة العامـــة الرفيـــع المســـتوى المعنـــي باالســـتعراض والتقيـــيم الشـــاملين للتقـــدم المحـــرز فـــي الوقايـــة مـــن 
 غيـر األمـراض مـن الوقايـة فـي المحـرز التقـدم بـأناألمـراض غيـر المعديـة (غيـر السـارية) ومكافحتهـا والـذي يقـر 

التنفيـذ المعجـل التفاقيـة المنظمـة بشـدة، ويـدعو إلـى  متباينـاً  وكـان كافيـاً  يكـن ولـم ومكافحتهـا كـان بطيئـاً  المعديـة
 التبــغ والمحــددات مثــل الخطــر عوامــل لمعالجــة الصــلة ذات التــدخالت لتنفيــذ التــزام محــدد المــدة اإلطاريــة، ووضــع

  ؛٢٠١٦ عام بحلول األساسية االجتماعية
  .A/RES/66/2القرار    ١                                                           
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ومعنيــــة بالـــوقايـــــة مــــن األمــــراض غيــــر الســــارية  عالميــــة تابعــــة للمنظمــــة تنســــيق آليــــة بإنشــــاء وٕاذ يرحــــب
ــــة مـــن األمـــراض غيـــر الســـارية  ـــة بالـــوقاي ـــين الوكــــاالت والمعني ومكافحتهـــا وفرقـــة عمـــل األمـــم المتحـــدة المشـــتركة ب

منبــرًا لتنســيق أنشــطة منظمــات األمــم المتحــدة وســائر المنظمــات الدوليــة المعنيــة والجهــات  تــوفر والتــي ومكافحتهــا،
  غير الدول؛ الفاعلة 

  
العامـل  الفريـق تقريـرفـي  البلـدانوٕاذ يرحب بإدراج غايـة لتعزيـز تنفيـذ اتفاقيـة المنظمـة اإلطاريـة فـي جميـع 

القاعــدة  الــذي يرســي ١المســتدامة التنميــة بأهــداف المعنــيالتــابع للجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة و المفتــوح العضــوية 
، باإلقرار بأخذ المساهمات األخـرى ٢٠١٥الرئيسية إلدماج أهداف التنمية المستدامة في خطة التنمية لما بعد عام 

  ٢أيضًا في عين االعتبار في هذه العملية التفاوضية الحكومية الدولية أثناء الدورة التاسعة والستين للجمعية العامة؛
  

د دور مــؤتمر األطــراف بوصــفه الهيئــة الرئاســية العالميــة التــي تتــولى وٕاذ يؤكــد علــى هــذه االلتزامــات ويؤكــ
  مكافحة التبغ وفقًا للوالية المنوطة باتفاقية المنظمة اإلطارية؛

  
 المتمثلـة االختياريـة العالميـة الغايـة بلـوغل المشـترك والعمـل الـدولي والتعـاون التضـامن أهمية على وٕاذ يؤكد

 عامــاً  ١٥ يبلغــون الــذين األشــخاص بــين التبــغ لتعــاطي الــراهن االنتشــار فــي٪ ٣٠ قــدره نســبي خفــض تحقيــق فــي
  اتفاقية المنظمة اإلطارية، وأغراض أهداف مع يتماشى األمر الذي فأكثر، العمر من
  
 األطراف كافة إلى ما يلي:يدعو   -١

 االنتشارفي  لتحقيق خفض نسبي ٢٠٢٥لعام  وطني هدف في تحديد ٢٠١٥النظر بحلول عام   ) أ(
فـأكثر، أخـذًا فـي الحسـبان الغايـة  العمـر مـن عامـاً  ١٥ يبلغـون الـذين األشـخاص بـين التبـغ لتعاطي الراهن

لـدى  التبـغ لتعـاطي الـراهن االنتشـارفـي  ٪٣٠العالمية االختيارية المتمثلة في تحقيـق خفـض نسـبي بنسـبة 
 لمية؛سنة وأكثر باالستناد إلى توجيهات منظمة الصحة العا ١٥األشخاص البالغة أعمارهم 

فــي وضــع سياســات وخطــط وطنيــة متعــددة القطاعــات أو تعزيزهــا مــن  ٢٠١٥النظــر بحلــول عــام   (ب)
، أخـذًا ٢٠٢٥بحلـول عـام  التبـغ لتعـاطي الـراهن االنتشـارأجل تحقيـق األهـداف الوطنيـة المتصـلة بخفـض 

 ؛٢٠٢٠-٢٠١٣في الحسبان خطة عمل المنظمة العالمية للوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها 

مــن قبــل األطــراف وتشــجيع البلــدان علــى النظــر فــي  اإلطاريــة المنظمــة اتفاقيــة تنفيــذتســريع وتيــرة   (ج)
 تحقيق في المتمثلة االختيارية العالمية الغايةمسألة أن تصبح أطرافًا في االتفاقية بغية المساهمة في بلوغ 

 مـن عامـاً  ١٥ يبلغـون الـذين األشـخاص بـين التبـغ لتعـاطي الـراهن االنتشـار فـي ٪٣٠بنسبة  نسبي خفض
 ؛فأكثر العمر

 
  أمانة االتفاقية ما يلي: يطلب من  -٢

 ووكـاالت العالمية الصحة وضمان تحسين تنسيق أعمال مكافحة التبغ مع منظمة التعاون تعزيز  (أ)
األعمــال  فــي ذلــك بمــا األخــرى ومصــارف التنميــة وغيرهــا مــن المنظمـات اإلقليميــة والدوليــة، المتحــدة األمـم
العالمية المعنية بالـــوقايـة من األمراض غير السارية ومكافحتها وفرقة  التنسيق اختصاصات آلية إطار في

  .A/68/970وفقًا للوثيقة    ١                                                           
 .A/RES/68/309عمًال بالقرار    ٢
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مـن  عمل األمم المتحدة المشتركة بين الوكـاالت المعنيـة بالـــوقايــة مـن األمـراض غيـر السـارية ومكافحتهـا،
ى المســــتويين اإلقليمــــي والــــوطني بهــــدف خــــالل تعزيــــز اإلجــــراءات ورصــــدها علــــى الصــــعيد العــــالمي وعلــــ

  غ؛التب لتعاطي الراهن االنتشارالمساهمة في تحقيق خفض في 
  
اتفاقيـــة  تنفيـــذ وتـــأثير مســـاهمة بشـــأن العالميـــة الصـــحة منظمـــة مـــع بالتعـــاون تقنيـــة ورقـــة إعـــداد  )ب(

 الوضـع االعتبار بعين األخذ مع غ،التب لتعاطي الراهن االنتشارخفض في  تحقيق على المنظمة اإلطارية
 الراهن لألطراف؛

 األطــراف لمــؤتمر عشــرة الثانيــة الــدورة حتــى األطــراف لمــؤتمر عاديــة دورة كــل إلــى إعــداد تقريــر  )ج(
  غ؛التب لتعاطي الراهن االنتشاراألطراف في مجال خفض  مساهمة بشأن

خطــة التنميــة  النهــوض باتفاقيــة المنظمــة اإلطاريــة، حيثمــا أمكــن، فــي المناقشــات الجاريــة بشــأن  (د)
 .٢٠١٥بعد عام  لما

  
  )٢٠١٤تشرين األول/ أكتوبر  ١٨(الجلسة العامة الخامسة، 

  
  

FCTC/COP6(17)  التدابير المستدامة بشأن تعزيز تنفيذ اتفاقية المنظمة اإلطارية  
  

  مؤتمر األطراف،
  

 FCTC/COP5(14)و FCTC/COP4(17)و FCTC/COP2(10)و FCTC/COP1(13)القرارات بـــــــــــ يـــــــــــذكِّرإذ 
  بشأن الموارد المالية وآليات المساعدة والتعاون الدولي؛

  
تعزيــز تنفيــذ بشــأن أنشــأ فريقــًا عــامًال معنيــًا بالتــدابير المســتدامة  FCTC/COP5(14)أن القــرار بــ يــذكِّروٕاذ 

  منظمة اإلطارية؛الاتفاقية 
  

  )؛اوملحقه FCTC/COP/6/19وقد نظر في تقرير الفريق العامل (الوثيقة 
  

وٕاذ يحــيط علمــًا أيضــًا بتقــارير أمانــة االتفاقيــة المقدمــة إلــى الــدورة السادســة لمــؤتمر األطــراف بشــأن التقــدم 
ــــذ  ــــةالعــــالمي فــــي تنفي ــــة المنظمــــة اإلطاري ــــان  اتفاقي ــــدولي فــــي هــــذا الصــــدد (الوثيقت  FCTC/COP/6/5والتعــــاون ال

  )؛FCTC/COP/6/18و
  

ــ األطــراف مازالــت تواجــه تحــديات متعــددة فــي تنفيــذ  ألنب بالتقــدم المحــرز، وٕان كــان القلــق يســاوره وٕاذ يرحِّ
بما في ذلك فيما يتعلق بالوصول إلى آليات المساعدة القائمة وتطويعها تبعًا الحتياجاتها  اتفاقية المنظمة اإلطارية،

 ري؛ الخاصة والحصول على الموارد الالزمة للتنفيذ على المستوى القط
 

ضـرورة اتخـاذ التـدابير الالزمـة لمعالجـة األخطـار (د) من االتفاقية والتي تـدعو إلـى ٢-٤وٕاذ يذكر بالمادة 
؛ وٕاذ يشـير إلـى ضـرورة وضـع تـدابير تنفيـذ مسـتدامة فيمـا المحدقة بالجنسين عند وضـع اسـتراتيجيات مكافحـة التبـغ
  يات؛يتعلق بتعاطي التبغ ومكافحة التبغ في حياة النساء والفت
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ع على تعجيل تنفيذ    ،اتفاقية المنظمة اإلطاريةوٕاذ يشجِّ
  

أن يحــث األطــراف علــى اتخــاذ إجــراءات متســقة مــع اإلجــراءات والتوصــيات المقترحــة المنصــوص  يقــرر  -١
  الفريق العامل، بما في ذلك:عليها في ملحق تقرير 

  
  ؛التبغ مكافحة أجل من القطري المستوى على المدربين بالموظفين االحتفاظ ضمان  (أ)  

  
 ألغـراض وتعبئتـه القطاعـات المتعـدد التنسـيق تعزيـز مجال في المدني المجتمع مع النشط العمل  (ب)
 فـي االقتضـاء عنـد المـدني المجتمـع مـن الفاعلـة الجهـات وٕاشـراك اإلطاريـة المنظمـة التفاقيـة الفعال التنفيذ
  ؛ووضعها الوطنية والمشاريع والخطط االستراتيجيات تحديد

  
 األمـــم منســـقي واضـــطالع المتحـــدة لألمـــم التابعـــة القطريـــة األفرقـــة مشـــاركة فـــرص زيـــادة تشـــجيع  (ج)

 والنهوض القطاعات المتعددة المساعدة تقديم في القيادة بدور القطريين المنظمة وممثلي المقيمين المتحدة
 للمســـاعدة المتحـــدة األمـــم عمـــل أطـــر فـــي االتفاقيـــة وٕادمـــاج اإلطاريـــة المنظمـــة اتفاقيـــة تنفيـــذ بغـــرض بهـــا

  مع البلدان؛ للتعاون المنظمة واستراتيجيات اإلنمائية
  

 االتصـــال ضـــمان بهـــدف االتفاقيـــة وأمانـــة اإلقليميـــة أو /و القطريـــة المنظمـــة بمكاتـــب االتصـــال  (د)
  ؛التقنية المساعدة مسائل بخصوص المنظمات المعنية أو المعنيين بالخبراء

  
 دونو  اإلقليميــةو  الثنائيــة المســتويات علــى المتاحــة التقنيــة للمســاعدة المحتملــة الفــرص استكشــاف  (ه)

  والتعاون مع سائر األطراف عبر القطاعات المعنية؛ اإلقليمية
  

ــــة، و   (و) ــــة المعني ــــي المحافــــل الدولي ــــة وترويجهــــا ف ــــة المنظمــــة اإلطاري ــــوعي باتفاقي ــــادة ال  اســــتخدامزي
  ارة الستهالك التبغ؛بشأن اآلثار الض الوقائعية والبيانات المعلومات

  
 فــي ٢٠١٥ عــام بعــد مــا خطــة فــي اإلطاريــة المنظمــة اتفاقيــة تنفيــذ إلدراج الواجبــة العنايــة إيــالء  (ز)
  ؛المعنية الدولية المحافل جميع

  
 الشخصـــيات فيهـــا بمـــا المعنيـــة المصـــلحة صـــاحبة الجهـــات تؤيـــدها مشـــتركة بحمـــالت النهـــوض  (ح)

 مكافحــة ومجــال اإلطاريــة المنظمــة اتفاقيــة إبــراز بهــدف المناســبة المــدني المجتمــع ومنظمــات والجماعــات
  ؛واإلنمائية الصحية األولويات من أولوية بوصفه التبغ

  
 بأهميـة الـوعي إذكـاء أجـل مـن التـدخين عـن لالمتنـاع العـالمي بـاليوم المرتبطـة األنشـطة استخدام  (ط)

  ؛اإلطارية المنظمة واتفاقية التبغ مكافحة
  
تمديد والية الفريق العامل، طالبًا من الفريق العامل أن يضـطلع بالمهـام التاليـة وأن يقـدم تقريـرًا  يقرر كذلك  -٢

  وتوصيات لكي ينظر فيها مؤتمر األطراف في دورته السابعة:
  

 تلبيتهــابغيــة ضــمان  القائمــة وتحديــد آليــات إضــافية للمســاعدة إكمــال اســتعراض آليــات المســاعدة  ) أ(
غـــي أن يشـــمل هـــذا االســـتعراض تحديـــد األولويـــات علـــى نحـــو اســـتراتيجي، مـــع . وينبالحتياجـــات األطـــراف

  تالفي االزدواجية مع األعمال األخرى؛
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وضــع خيــارات بشـــأن إنشــاء آليـــات تنســيق متعـــددة القطاعــات وطنيـــة تــؤدي وظيفتهـــا علــى نحـــو   (ب)
  (أ) من اتفاقية المنظمة اإلطارية؛ ٢-٥يتسق مع المادة 

  
منّصة تنسيق لدعم تعجيل تنفيذ اتفاقية المنظمة اإلطارية عن طريـق الجمـع وضع خيارات بشأن   (ج)

بين األطـراف والمنظمـات الدوليـة والحكوميـة الدوليـة وغيـر الحكوميـة وسـائر المنظمـات التـي تـوّفر المـوارد 
  والمساعدة التقنية، أو يمكنها أن توّفرها، وتعزيز التعاون بينها؛

  
أن تنفيــذ اإلجــراءات والتوصــيات المنصــوص عليهــا فــي ملحــق تقريــر تــوفير إرشــادات لألمانــة بشــ  (د)

  ؛ ١٦و ١٥و ١٤الفريق العامل، وخصوصًا تلك الواردة في الفقرات 
  

إعــداد تقريــر مشــفوع بتوجهــات اســتراتيجية وخطــة عمــل للمســاعدة الخاصــة بالتنفيــذ وعرضــه مــن   (هـ)
  توصيات المقترحة من جانب الفريق العامل؛أجل مناقشته في الدورة السابعة لمؤتمر األطراف، وفقًا لل

  
، عزمهـــا علـــى ٢٠١٥كـــانون الثـــاني/ ينـــاير  ٣١األطـــراف إلـــى أن تؤكـــد ألمانـــة االتفاقيـــة، بحلـــول  يـــدعو  -٣

  االستمرار كعضو في الفريق العامل أو عزمها على االنضمام إلى الفريق العامل؛
  

  أمانة االتفاقية أن تضطلع بما يلي: من يطلب  -٤
  

وفير الـــدعم ووضـــع الترتيبـــات الالزمـــة، بمـــا فـــي ذلـــك الترتيبـــات الخاصـــة بالميزانيـــة، مـــن أجـــل تـــ  (أ)
  مواصلة العمل الذي يضطلع به الفريق العامل؛

  
مــن النظــام الــداخلي لمــؤتمر األطــراف ممــن لــديهم  ٣١و ٣٠و ٢٩دعــوة مــراقبين بموجــب المــواد   (ب)

  ق العامل؛الخبرة المناسبة إلى المشاركة بنشاط في عمل الفري
  

 ٤٢و ٣١و ٢٩و ٢٨و ١٩و ١٨و ١٧االضـــطالع بـــاإلجراءات المنصـــوص عليهـــا فـــي الفقـــرات   (ج)
  من ملحق تقرير الفريق العامل؛  ٨٢و ٨١و ٧٩و ٧٨و ٧٧و ٦٦و ٦٥و ٦١و ٤٣و
  

التمــاس آراء المنظمــات الدوليــة والحكوميــة الدوليــة وغيــر الحكوميــة التــي لهــا، أو يمكــن أن تكــون   (د)
(ج) ٢ي تنفيــذ اتفاقيــة المنظمــة اإلطاريــة بخصــوص منصــة التنســيق علــى النحــو المــذكور فــي لهــا فائــدة فــ

  ؛وتبادل هذه اآلراء مع الفريق العامل في الوقت المناسب لدعم وتحضير أعماله
  

دعــوة منظمــة الصــحة العالميــة والبنــك الــدولي وبرنــامج األمــم المتحــدة اإلنمــائي وســائر المنظمــات   (ه)
عــاون واإلســهام بنشــاط فــي اإلجــراءات المنصــوص عليهــا فــي ملحــق تقريــر الفريــق العامــل، المعنيــة إلــى الت

  في ذلك: بما
  

مواصلة استحداث أدوات شاملة لحساب تكاليف تنفيذ اتفاقية المنظمة اإلطارية وٕاتاحتها   )١(
  لألطراف لكي ُتستخدم على المستوى القطري حسب تكييفها للسياق الوطني؛

  
وٕاتاحــــة أداة منهجيــــة لتقــــدير األثــــر االقتصــــادي لتعــــاطي التبــــغ علــــى عــــبء اســــتحداث   )٢(

المرض والـنظم الصـحية، وكـذلك التكـاليف االجتماعيـة والبيئيـة واالقتصـادية ذات الصـلة األخـرى 
التي تؤثر في الفقر والتنمية، بما في ذلك التكاليف الصحية واالقتصـادية لعـدم مكافحـة اسـتهالك 

  التبغ؛
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يـارات بشـأن إنشـاء آليـات تنسـيق متعـددة القطاعـات وطنيـة تـؤدي وظيفتهـا دعم وضع خ  )٣(
  (أ) من اتفاقية المنظمة اإلطارية؛٢-٥على نحو يتسق مع المادة 

  
االســتمرار فــي إعــداد وتقــديم تقريــر عــن التنفيــذ، فــي كــل دورة مــن دورات مــؤتمر األطــراف، بشــأن   (و)

القــــــرارات  هــــــذهنظمــــــة اإلطاريــــــة بمــــــا يتماشــــــى مــــــع األنشــــــطة المضــــــطلع بهــــــا لتعزيــــــز تنفيــــــذ اتفاقيــــــة الم
FCTC/COP1(13) وFCTC/COP2(10) وFCTC/COP4(17) وFCTC/COP5(14).  

  
  )٢٠١٤تشرين األول/ أكتوبر  ١٨(الجلسة العامة الخامسة، 

  
  

FCTC/COP6(18)   المسائل المتصلة بتنفيذ اتفاقية المنظمـة اإلطاريـة وتسـوية النزاعـات المتعلقـة
  االتفاقية أو تطبيقهابتنفيذ 

  
  مؤتمر األطراف،  

  
  إذ يؤكد من جديد عزمه على إعطاء األولوية لحق األطراف في حماية الصحة العمومية؛  

  
وٕاذ يشـــير إلـــى أن مـــؤتمر األطـــراف اعتمـــد إعالنـــي بونتـــا دل إيســـت وســـول فـــي دورتيـــه الرابعـــة والخامســـة   

إلتزامها بتنفيذ تدابير صحية راميـة إلـى مكافحـة اسـتهالك التبـغ فـي التوالي، اللتين أعربت فيهما األطراف عن  على
نطــاق الواليــة القانونيــة لكــل منهــا، ومنــع تــدّخل دوائــر صــناعة التبــغ مــن إعاقــة أو إبطــاء تنفيــذ تــدابير مكافحــة التبــغ 

  المنصوص عليها في االتفاقية اإلطارية؛
  

ك دولــي ومتعــدد األطــراف بشــأن مكافحــة التبــغ وٕاذ يشــير إلــى أن اتفاقيــة المنظمــة اإلطاريــة هــي أول صــ  
  وملزم قانونًا لجميع الدول األطراف؛

  
ــــة    ــــة المنظمــــة اإلطاري ــــغ فيمــــا يخــــص اتفاقي ــــر صــــناعة التب ــــدّخل دوائ ــــواتر ت ــــار أن ت وٕاذ يأخــــذ فــــي االعتب

  التبغ؛  وبروتوكولها الخاص بتنظيم العرض على منتجات التبغ والطلب عليها يمّثل مشكلة خطيرة تواجه مكافحة
  

وٕاذ ُيقــر بأنــه مــن الضــروري أن يثبــت مــؤتمر األطــراف التزامــه بإنجــاز أعمــال مشــتركة فيمــا يخــص تنفيــذ   
  االتفاقية؛ من ٢٧المادة 

  
وٕاذ يشـــير إلـــى قـــرار مـــؤتمر األطـــراف فـــي دورتـــه الخامســـة التـــي ُطِلـــب فيهـــا مـــن أمانـــة االتفاقيـــة مواصـــلة   

منظمــة التجــارة العالميــة وأمانــة مــؤتمر األمــم المتحــدة للتجــارة والتنميــة التعــاون مــع كــل مــن أمانــة المنظمــة وأمانــة 
  (األونكتاد) من أجل تبادل المعلومات وتزويد األطراف بالدعم التقني؛

  
مـن االتفاقيـة اإلطاريـة  ٢٢وأحكـام المـادة  ٥وٕاذ يشير إلى االلتزامات العامة المنصـوص عليهـا فـي المـادة   

راميـة إلـى تعزيـز قـدرة الـدول األطـراف علـى  مقترحـة مبـادئ توجيهيـةبير وٕاجـراءات و بشأن التعاون على صياغة تدا
تنفيــذ االتفاقيــة واالمتثــال لهــا بالكامــل، بمــا فيهــا تقــديم اقتراحــات بشــأن نقــل الخبــرات القانونيــة والتنســيق علــى نحــو 

  مخصص مع المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات الدولية واإلقليمية؛
  

 اتفاقيـــة بتنفيـــذ المتصـــلةواالســـتثمار  التجـــارة مســـائل: FCTC/COP/6/20 األمانـــة بتقريـــر علمـــاً وٕاذ يحـــيط   
  اإلطارية؛ المنظمة
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 ومنظمـة اإلطاريـة المنظمـة اتفاقيـة أمانـة بـين التعـاون ،المعنـون FCTC/COP4(18) القـرار إلى يشير وٕاذ  
بين أمانة االتفاقية ومنظمـة الصـحة العالميـة  التعاونالمعنون،  FCTC/COP5(15) القراركذلك و  ،العالمية التجارة
  والتنمية،المتحدة للتجارة  األمم ومؤتمر العالمية التجارة ومنظمة

  
أن يطلـب مــن أمانــة االتفاقيـة أن تعــد تقريــرًا ينظــر فيـه مــؤتمر األطــراف فـي دورتــه الســابعة، ويبحــث  ريقــرّ   -١
  يلي: ما

تسوية النزاعات بين األطراف حول تفسير االتفاقية أو تطبيقها، اإلجراءات الممكن اتباعها بشأن   (أ)
 ؛٢٧من خالل المفاوضات أو القنوات الدبلوماسية أو التحكيم المخصص وفقًا للمادة 

  أنواع النزاعات التي قد تخضع  لتلك اإلجراءات؛  (ب)

  تفاعل تلك اإلجراءات مع سائر آليات تسوية النزاعات؛  (ج)

  أمانة االتفاقية ما يلي: يطلب كذلك من  -٢

أن تيســر تــوفير أنشــطة الــدعم التقنــي والتــدريب وبنــاء القــدرات، عنــد اللــزوم، فيمــا يتعلــق بــالطعون   (أ)
 القانونية التي أمام تنفيذ االتفاقية؛

أن تواصـــل، مـــن خـــالل التنســـيق مـــع أمانـــة منظمـــة الصـــحة العالميـــة ومراكـــز المعرفـــة المالئمـــة،   (ب)
 التبــغ مكافحــة تــدابيرضــد  القانونيــة بــالطعون يتعلــق فيمــاومــات والتعــاون بــين األطــراف تيســير تبــادل المعل

  ؛لتسوية النزاعات الدولية اآللياتمن خالل أو  المحليةالمحاكم  في المتخذة
 
دعــوة األطــراف مــن خــالل منصــة معلومــات أمانــة االتفاقيــة، إلــى تبــادل المعلومــات المتعلقــة  يقــرر أيضــاً  -٣

بالنزاعات القانونية التي تواجهها الدول فيما يتعلق بتدابير مكافحة التبغ المتخذة في المحاكم المحليـة أو مـن خـالل 
بيانــات عــن المؤسســات العامــة والخبــراء  قاعــدةالمنصــة أيضــًا  تضــم أن ويتعــيناآلليــات الدوليــة لتســوية النزاعــات. 

تعــّزز عمليــة  بحيــث التبــغ،الــدعاوى المتعلقــة بمكافحــة  رفــعالخبــرة فــي  ذوي مــناألطــراف  ترشــحهم الــذينالقــانونيين 
 .بالمساعدة األخرى األطراف وتزويد المعلومات تبادل

  
  )٢٠١٤تشرين األول/ أكتوبر  ١٨(الجلسة العامة الخامسة، 

  
  

FCTC/COP6(19)   مسائل التجارة واالستثمار، بما فيها االتفاقات والتحديات القانونية فيما يخـص
  تنفيذ اتفاقية المنظمة اإلطارية

  
  ،ر األطرافمؤتم

  
  ة؛ وميحماية الصحة العمفي عزمه على إعطاء األولوية لحق األطراف إذ يؤكد من جديد 

  
تعزيـز التجــارة لتجـارة الحــرة واتفاقـات االسـتثمار المعـّدة لغـرض مواصـلة اتفاقـات ا إلـى زيـادة عـددوٕاذ يشـير 

  ؛الدولي واالستثمار الدولية
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الـدولي لالعتـراض اعـد التجـارة الدوليـة واالسـتثمار قو  التبغ استغلت وقد تسـتغلصناعة دوائر درك أن يوٕاذ 
  اإلطارية؛ المنظمة اتفاقية  على تدابير مكافحة التبغ المتخذة لتنفيذ

  
دوائـر صـناعة التبـغ علـى  عـن اعتراضـاتوالنـاجم الوقـت والمـوارد ب العبء المواجـه فيمـا يتعلـقوٕاذ يالحظ   

  ؛ االستثمار الدوليأو  التجارة الدولية خالل استغالل قواعدفي مكافحة التبغ من  اتالحكومالتي تبذلها جهود ال
  

وٕاذ يسلم بأن التدابير الرامية إلى حماية الصحة العمومية، بما فيها التدابير التي تنفـذ بهـا اتفاقيـة المنظمـة   
  ،سلطة الدول ذات السيادةاإلطارية ومبادئها التوجيهية تندرج ضمن 

  
حـد  أدنـىالتقليـل إلـى  لمن أج القانونية الممكنةجميع الخيارات تقصي األطراف على التعاون في  يشجع  -١

لتســتهدف تــدابير الــدولي  واالســتثمار الدوليــة التجــارة دون داع لصــكوكصــناعة التبــغ دوائــر  مــن خطــورة اســتغالل
  مكافحة التبغ؛

  
 فــي مجــالعلــى تعزيــز التعــاون المتعــدد القطاعــات ، إجرائهــا للمفاوضــات التجاريــةأثنــاء  ،األطــراف يحــث  -٢

 ة اإلطاريــةطبقــًا ألحكــام اتفاقيــة المنظمــ العموميــة المتعلقــة بتعــاطي التبــغالتجــارة واالســتثمار مراعــاًة ألبعــاد الصــحة 
  وغيرها من االلتزامات الدولية؛

  
، بإمكانيــة مراعــاة أغراضــها الصــحية العموميــة فــي اتفاقيــة المنظمــة اإلطاريــةاألطــراف، فــي ســياق  يــذكر  -٣

  تفاوضها على اتفاقات التجارة واالستثمار؛
  
أن تواصل تعزيز جهودهـا الراميـة إلـى التعـاون مـع المنظمـات الدوليـة المعنيـة، االتفاقية  أمانة  منيطلب   -٤

  ؛وأن تشجع على التواصل وتبادل المعلومات فيما يخص المسائل المتصلة بالتجارة واالستثمار
  
لتجــارة ديــدة لالــذي ُيحتمــل أن تخّلفــه األحكــام الجعــن األثــر  أمانــة االتفاقيــة أن تعــد تقريــراً  مــن يطلــب كــذلك  -٥

  .اإلطارية في البلدان الناميةالمنظمة واالستثمار على تنفيذ اتفاقية 
  

  )٢٠١٤تشرين األول/ أكتوبر  ١٨، الخامسة(الجلسة العامة 
  
  

FCTC/COP6(20)   ٢٠١٥-٢٠١٤تعديالت خطة عمل وميزانية الفترة المالية  
  

  مؤتمر األطراف،
  

التـــي اعتمـــدها مـــؤتمر األطـــراف فـــي دورتـــه  ٢٠١٥-٢٠١٤إذ يـــذكر بخطـــة عمـــل وميزانيـــة الفتـــرة الماليـــة 
  ؛FCTC/COP5(19)الخامسة في القرار 

  
ـــدى  ـــاذه ل ـــدء نف ـــأن بروتوكـــول القضـــاء علـــى االتجـــار غيـــر المشـــروع بمنتجـــات التبـــغ يقتضـــي ب وٕاذ يقـــر ب

  األطراف كان هناك أربعة أطراف في البرتوكول؛طرفًا، وبأنه عند اختتام الدورة السادسة لمؤتمر  ٤٠
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وٕاذ يسلم، بناًء على ذلك، بأن الدورة األولى الجتمـاع األطـراف فـي بروتوكـول القضـاء علـى االتجـار غيـر 
  ُتعقد في دورة الميزانية الحالية،المشروع بمنتجات التبغ لم 

  
  ما يلي: يقرر

  
كـي ال تتضـمن أي  ٢٠١٥-٢٠١٤اليـة فتـرة الم) من خطة عمـل وميزانيـة ال٢(١-٢تعديل الفرع   (أ)
 صيص لألموال للدورة األولى الجتماع األطراف؛تخ
  

)، واللـــذين يتضـــمنان التوزيـــع ٢(١-٢) تحـــت الفـــرع ٤(١-٢) و٣(١-٢إدراج الفـــرعين الجديـــدين   (ب)
  دوالر أمريكي يرد من المساهمات المقدرة الطوعية: ٣٤٥ ٠٠٠التالي لألموال بمبلغ 

  

  *مجال العمل

  تكلفة األنشطة 
  (بآالف الدوالرات األمريكية)

  تكاليف الموظفين 
العناصر/ األنشطة   (بعدد الموظفين المتفرغين)

  الرئيسية
النتائج المتوقعة 

األنشطة الممولة   والمؤشرات
من المساهمات 
  المقدرة الطوعية

األنشطة الممولة 
من األموال 
الخارجة عن 
  الميزانية

والمبــــادئ التوجيهيــــة والصــــكوك األخــــرى الممكنــــة لتنفيــــذ االتفاقيــــة البروتوكــــوالت   -٢
  ١اإلطارية

  

) تعزيــز بــدء نفــاذ ٣(  ١-٢
  البروتوكول

  

١٨٠  
  

عقـــد حلقتـــي عمـــل دون   
إقليميتـــــــــــــين متعـــــــــــــددتي 
القطاعـــــــــــات تخصـــــــــــان 
ــــــــــدًا،  البروتوكــــــــــول تحدي

ممثلـــــــــين،  ٤بمشـــــــــاركة 
بواقـــع واحـــد مـــن إحـــدى 
ــــــة مــــــن  ــــــوزارات المعني ال

  كل طرف مشارك

طرفـــًا علـــى  ١٢مشـــاركة 
األقـــل مـــن األطـــراف فـــي 
اتفاقية المنظمة اإلطاريـة 
فـــــي حلقتـــــي العمـــــل دون 

  اإلقليميتين

) دعم عمل فريق ٤(  
الخبراء في المسائل 

ذات الصلة 
  بالبروتوكول

  إنشاء فريق الخبراء    ١٦٥
  

تيســــــــير تقــــــــديم الفريــــــــق 
للـــــــــــدعم التقنـــــــــــي إلـــــــــــى 

  األطراف

  تحديد الخبراء المناسبين
  

الترتيبــات الخاصــة اتخـاذ 
باالجتماعــــــات والبعثــــــات 
والبحـــوث وســـائر أنشـــطة 
فريــــــــــق الخبــــــــــراء طبقــــــــــًا 
لتكليــف مــؤتمر األطــراف 

  له
  

  )٢٠١٤تشرين األول/ أكتوبر  ١٨(الجلسة العامة الخامسة، 
  

  وقرارات مؤتمر األطراف ذات الصلة. ٣٣(أ) و(ز) والمادة ٣-٢٤(و) و(ح) والمادة ٥-٢٣والمادة  ٧وفقًا للمادة     ١                                                           
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FCTC/COP6(21)  المساهمات المقــدرة الطــوعيـة  
  

  مؤتمر األطراف، 
  

  ؛FCTC/COP/6/23إذ يحيط علمًا بالتقرير الوارد في الوثيقة 
  

ـــــالقرار  ـــــذكر ب ـــــدم األ FCTC/COP1(11)وٕاذ ي ـــــى أن تق ـــــنص عل ـــــذي ي ـــــى أســـــاس ال طـــــراف مســـــاهماتها عل
  المساهمات المقدرة الطوعية؛

  
افحــة وٕاذ يرحــب مــع التقــدير بــالروح العامــة التــي يتســم بهــا التــزام األطــراف فــي االتفاقيــة اإلطاريــة بشــأن مك

  التبغ؛
  

منهـا  طرفـاً  ٢١ وٕاذ يالحظ مـع القلـق أن نحـو ثلـث األطـراف عليـه مسـاهمات متـأخرة لثنائيـة أو أكثـر، وأن
  يسدد مساهماته مطلقًا؛ لم
  

وٕاذ يعــرب عــن قلقــه ألن أكثــر مــن ربــع األطــراف لــم يقــدم تقــاريره عــن التنفيــذ، فــي الــدورة الماضــية لتقــديم 
  ي تقارير على اإلطالق منذ بدء نفاذ االتفاقية؛التقارير، وألن بعضها لم يقدم أ

  
وٕاذ يســـلم بـــأن الطـــابع الطـــوعي للمســـاهمات يمكـــن أن يمثـــل مشـــكلة لـــبعض البلـــدان فـــي الوفـــاء بالتزاماتهـــا 

  المالية لالتفاقية؛
  

ن أجـل تعزيـز وٕاذ يضع في االعتبـار ضـرورة تحديـد األسـباب المتعلقـة بعـدم تقـديم التقـارير وعـدم السـداد مـ
  االلتزام باالتفاقية،

  
  

  أمانة االتفاقية ما يلي: من يطلب
  

تحديد األسباب أو العقبات الرئيسية التي تواجهها تلك األطراف وتجعلها ضمن أي مـن الشـواغل   (أ)
 المذكورة أعاله؛

 
إجراء تقييم لألطراف على أساس إجراءات ثنائيـة مصـممة خصيصـًا بـين أمانـة االتفاقيـة، بتوجيـه   (ب)
 هيئة المكتب حسب االقتضاء، وكل من األطراف المحددة؛من 

 
 ومــع الطــرف، جانــب مــنالتقيــيم إلــى هيئــة المكتــب، مــع أيــة تعليقــات أو معلومــات إضــافية  تقــديم  (ج)

 اإلجراءات؛ بشأن توصية
 

إعداد تقرير، بتوجيه من هيئة المكتب، عن اإلجراءات المتخذة بهذا الصدد والنتائج التي تحققـت   (د)
  تنظر فيها الدورة السابعة لمؤتمر األطراف.كي 

  
  )٢٠١٤تشرين األول/ أكتوبر  ١٨، الخامسة(الجلسة العامة 
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FCTC/COP6(22)  عملية تعيين رئيس أمانة االتفاقية وتجديد مدة واليته  
  

  مؤتمر األطراف، 
  

بشــأن  FCTC/COP4(6)بشــأن إنشــاء أمانــة دائمــة لالتفاقيــة، وبــالقرار  FCTC/COP1(10)إذ يــذكر بــالقرار 
بشـــــــأن دور هيئـــــــة مكتـــــــب مـــــــؤتمر األطـــــــراف، وبـــــــالقرار  FCTC/COP5(20)رئـــــــيس أمانـــــــة االتفاقيـــــــة، وبـــــــالقرار 

FCTC/COP5(21)  ؛وتجديد مدة واليتهتعيين رئيس أمانة االتفاقية بشأن  
  

  ،FCTC/COP/6/25وٕاذ يضع في الحسبان توصيات هيئة مكتب مؤتمر األطراف الواردة، في الوثيقة 
  
 وتجديد مدة واليته:تحديد العملية المبينة أدناه لتعيين رئيس أمانة االتفاقية  يقرر  -١
 

المنسقين اإلقليميين، توصيفًا لوظيفة رئيس األمانة، بمشاركة  تقوم هيئة مكتب مؤتمر األطراف،   )١(
 ٣-٢٤بالتشاور مع أمانة منظمة الصحة العالمية، وذلك باالستناد إلى توصيف الوظيفة الحـالي، والمـادة 

مؤتمر األطراف في دورتـه  مداوالتوالمواد األخرى ذات الصلة في اتفاقية المنظمة اإلطارية، ومع مراعاة 
توصيف الوظيفة إلى المدير العام لمنظمة الصحة العالمية في موعد أقصاه ثمانية أشـهر  السادسة؛ ويقدَّم

 قبل انقضاء مدة عقد شاغل الوظيفة الحالي؛
 

يــدعو مــؤتمر األطــراف المــدير العــام لمنظمــة الصــحة العالميــة إلــى اإلعــالن عــن وظيفــة رئــيس   )٢(
يومـًا بعـد هـذا التقـديم؛ وٕالـى ضـمان  ٣٠أقصـاه األمانة، على النحـو الـذي تقدمـه هيئـة المكتـب، فـي موعـد 

اإلطاريـة إلـى تشـجيع  اتفاقيـة المنظمـة في طرافاأليشمل دعوة  بما، نطاق واسعتعميم هذا اإلعالن على 
  الطلبات؛ فرزفي  المنظمةالمرشحين المؤهلين على التقدم بطلباتهم؛ واالستفادة من خدمات أمانة 

 
ــ المنظمــةأمانــة خــدمات تحيــل   )٣( مشــفوعة  المتلقــاةى هيئــة المكتــب قائمــة كاملــة بجميــع الطلبــات إل

مــوجزة لهــذه الســباب األ بيــان إدراجهــم فــي القائمــة المختصــرة مــع الــذين يجــببتوصــيات بشــأن المرشــحين 
 التوصيات؛

  
قائمـة  فـيممثـل واحـد عـن المـدير العـام لمنظمـة الصـحة العالميـة،  بـدعم مـنهيئة المكتـب،  تبت  )٤(

، والـذين تـرى أنهـم األفضـل تـأهيًال، مقـابلتهم لتجـريسـتة مرشـحين  علـىمختصرة أولية تضم عددًا ال يزيد 
تختار الهيئة بعد إجـراء المقـابالت المرشـح المناسـب وتوصـي المـدير و مع مراعاة توصيف الوظيفة، وذلك 

كمــــا هــــو مشــــار إليــــه فــــي  وحيــــد  وســــيدعى المنســــق اإلقليمــــي،العــــام لمنظمــــة الصــــحة العالميــــة بمرشــــح 
مكرر ثالثًا من النظام الداخلي لمؤتمر األطراف، كما هو مختار من جانب كل إقليم من أقـاليم  ٢٤ المادة

المنظمة، إلى مراقبة عملية االختيار بأكملها وسـيقوم بتيسـير االتصـاالت فـي االتجـاهين مـع األطـراف فـي 
 أقاليمها المعنية؛ 

 
اتفاقيــة المنظمــة اإلطاريــة بقائمــة المرشــحين  األطــراف فــيإبــالغ  نظمــةالم أمانــةتتــولى خــدمات   )٥(

 مخصـص لهـذا الغـرض إلكترونـي، وذلـك مـن خـالل موقـع مقـابلتهموبالقائمة المختصرة للمرشحين المزمـع 
 ومحمي؛

  
 تعيين رئيس األمانة بالتشاور مع رئيس مؤتمر األطراف؛ للمنظمةيتولى المدير العام   )٦(
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 اختيــارهم لمــدةالــرئيس الثالــث والرؤســاء الالحقــين لألمانــة أربــع ســنوات، ويمكــن  واليــةتكــون مــدة   )٧(
  ؛)٦(١ ) إلى١(١العملية الموصوفة أعاله في الفقرات الفرعية من  بناًء علىواحدة تبلغ أربع سنوات 

  
  كذلك ما يلي: يقرر  -٢
  

 مــع التشــاور اإلقليميــين وبعــدمكتبــه، بــأن تقــوم، مدعومــة فــي ذلــك مــن المنســقين  هيئــة أن يكلــف  )١(
 في اللتين ينبغي اتباعهما والمنهجية العملية بشأن فيها مؤتمر األطراف لينظر اقتراحات بإعداد األطراف،

 دورتـــه عـــن ذلـــك إلـــى مـــؤتمر األطـــراف فـــي تقريـــراً  وبـــأن تقـــدم األمانـــة الحـــالي والالحـــق، رئـــيس أداء تقيـــيم
  السابعة.

  
  )٢٠١٤تشرين األول/ أكتوبر  ١٨(الجلسة العامة الخامسة، 

  
  

FCTC/COP6(23)  اعتماد المنظمات غير الحكومية بصفة مراقب في مؤتمر األطراف  
  

  ،ر األطرافمؤتم  
  

  منها؛ ٣-٥الفقرتين السابعة عشر والثامنة عشرة من ديباجة االتفاقية والمادة إلى شير إذ ي  
  

  ؛FCTC/COP5(22)و FCTC/COP4(23)و FCTC/COP2(6)قرارات إلى الوٕاذ يشير   
  

  ،FCTC/COP/6/26 بعد النظر في المقترحات الواردة في الوثيقةو   
  
  : ما يلي نظامه الداخليمن  ٣-٣١ للمادة وفقاً  يقّرر  -١
  

  للمنظمات التالية:الممنوحة صفة المراقب إبقاء   (أ)  
  

التحـــاد والتبـــغ؛ واوبيـــة للوقايـــة مـــن التـــدخين ظمـــة الدوليـــة لمســـاءلة الشـــركات؛ والشـــبكة األور المن
التحــالف النســائي الــدولي؛ و تحــالف االتفاقيــة اإلطاريــة لمكافحــة التبــغ؛ و األســنان؛  العــالمي لطــب

االتحــاد الــدولي لصــانعي المستحضــرات الصــيدالنية ؛ و المجلــس الــدولي للممرضــين والممرضــاتو 
االتحـاد الـدولي و ؛ لةاالتحـاد الـدولي للصـيد؛ و الشبكة الدولية للنساء المناهضات للتبـغ؛ و ورابطاتهم

االتحــاد مــن أجــل مكافحــة الســرطان و  ؛الرابطــة الدوليــة للطبيبــات؛ و لمكافحــة الســل وأمــراض الرئــة
؛ واالتحـــاد العـــالمي للقلـــب؛ االتحـــاد العـــالمي لرابطـــات الصـــحة العموميـــة؛ و علـــى الصـــعيد الـــدولي

  .الصناعة العالمية للتطبيب الذاتي؛ و الجمعية الطبية العالميةو 
  

  لمنظمات التالية:الممنوحة لصفة المراقب وقف   (ب)  
  

الرابطـة و الرابطة الدولية للطب الريفي والصـحة الريفيـة؛ و مجلس المنظمات الدولية للعلوم الطبية؛ 
االتحــاد الــدولي لرابطــات طلبــة و اللجنــة الدوليــة للصــحة المهنيــة؛ و الدوليــة لعيــوب الكــالم والنطــق؛ 

الجمعيـــة الدوليــة للممرضــات العـــامالت فــي رعايـــة مقــاييس؛ و منظمــة الدوليـــة لتوحيــد الالو الطــب؛ 
  .لمنظمة العالمية ألطباء العائالتاو مرضى السرطان؛ 
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تـين للمنظمالممنوحـة  لحفاظ على صفة المراقبيتعين ااتخاذ قرار بشأن ما إذا كان عملية إرجاء   (ج)  
وتقــديم التقريــر أثنــاء تقريــر ديم توضــيح لألســباب التــي دعــت إلــى عــدم تقــحــين ورود الــوارد ذكرهمــا أدنــاه ل

تســـبق الـــدورة الســـابعة لمـــؤتمر األطـــراف؛ التـــي س المنظمـــات غيـــر الحكوميـــةالـــدورة المقبلـــة لتقـــديم تقـــارير 
  :، وهماأي تقرير من هذا القبيل في تلك الفترةوقف صفة المراقب تلقائيًا في حال عدم تقديم وينبغي 

  
  .واالتحاد الدولي لطلبة الصيدلة المنظمة الدولية للمستهلكين؛

  
، والمقـّرر أن FCTC/COP/6/26 الـوارد فـي ملحـق الوثيقـةالموّحـد للتبليـغ  سـتبياناالعتمد يأن  كذلكيقّرر   -٢

ـــه  ـــة تســـتعين ب ـــة ، وأن يطلـــب مـــن إعـــداد التقـــارير مســـتقبالً فـــي المنظمـــات غيـــر الحكومي هـــذا إتاحـــة أمانـــة االتفاقي
  في تقديم تقاريرها؛المنظمات كي تستعين به ل التفاقية المنظمة اإلطارية اإللكترونيموقع الاالستبيان على 

  
المنظمــات غيــر الحكوميــة علــى المشــاركة فــي دورات مــؤتمر األطــراف بوصــف ذلــك أداة أساســية  يشــّجع  -٣

  لممارسة حقوقها بصفة مراقب. 
  

  )٢٠١٤تشرين األول/ أكتوبر  ١٨، الخامسة(الجلسة العامة 
  
  

FCTC/COP6(24)   التعديالت الُمدخلة على النظام الـداخلي لمـؤتمر األطـراف فـي اتفاقيـة المنظمـة
  اإلطارية

  
  ،ر األطرافمؤتم

  
  ؛٢٠٠٦دت في عام قِ في دورته األولى التي عُ أن نظامه الداخلي اعُتِمد في إلى شير إذ ي

  
  ،FCTC/COP/6/28 لنظر في المقترحات الواردة في الوثيقةابعد و 

  
 قلحالواردة في مو  ،تعديالت على النظام الداخلي لمؤتمر األطرافالمقدمة بشأن إدخال المقترحات  يعتمد  -١

  هذا القرار؛ 
  
  :ما يلي يقّرر  -٢

 أو ممثل واحد يقوم/ تقوم بتعينـه إقليممن كل منسق إقليمي ، بدعم من من هيئة مكتبه أن يطلب  (أ)
ة، للمنظمــالقــانوني  مستشــارلل المنظمــة االتفاقيــة ومكتــبأمانــة مــن فضــل أن يكــون مقــره فــي جنيــف، و يُ و 

ــداخلي والتشــاور مــع األطــرافاســتعراض لإجــراء  تعــديالت دخــال التــي يمكــن إمــواد الفــي تحديــد  نظامــه ال
  ؛مزيد من التوضيحيلزمها وغيرها من المجاالت التي عليها 

  السابعة.في دورته إلى المؤتمر يدرسها صياغة مقترحات وتقديمها   (ب)  
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  الملحق
  

  على النظام الداخلي لمـؤتمـر األطــرافالتعديالت الُمدخلة 
  في اتفاقية المنظمة اإلطارية

    
رقم 

  السطر
المادة الواردة في 

  النظام الداخلي الحالي
  التعديل 

  :٢إضافة تعريف جديد إلى المادة   : التعاريف٢المادة   ١
" الــدورات أو االجتماعــات التــي مفتوحــةتعنــي عبــارة الــدورات أو االجتماعــات "ال

يتاح حضورها لألطراف، والـدول ومنظمـات التكامـل االقتصـادي اإلقليمـي التـي 
ة تعــمتليســت أطرافــًا، واألمانــة والمنظمــات الحكوميــة الدوليــة وغيــر الحكوميــة الم

  على التوالي. ٣١و ٣٠تين عمًال بالماد بصفة المراقب
  :٣و ٢بين الفقرتين  ٤المادة  إدراج فقرة جديدة في  ٤المادة   ٢

تعقــد الـــدورات العاديـــة لمـــؤتمر األطـــراف فـــي النصـــف الثـــاني مـــن الثنائيـــة   -٣
  المالية قدر اإلمكان.

  :١٥إدراج فقرة جديدة في المادة   ١٥المادة   ٣
(ز)  إعداد جـداول األعمـال والوثـائق والمحاضـر المـوجزة الرسـمية الجتماعـات 

الفتــرات الفاصــلة بــين الــدورات لتتــاح لألطــراف فــي هيئــة المكتــب التــي تعقــد فــي 
  التوقيت المناسب.

اجتماعات  –ال توجد   ٤
هيئة المكتب المعقودة 

في الفترات الفاصلة 
  بين الدورات

  مكرر: ٢٤إضافة مادة جديدة  
يشــارك فــي اجتماعــات هيئــة المكتــب المعقــودة فــي الفتــرات الفاصــلة بــين   -١

الـدورات أعضـاء هيئـة المكتـب وموظفـو األمانـة األساسـيون مـا لـم يقـرر مـؤتمر 
 بمراقبـةويسـمح للمنسـقين اإلقليميـين األطراف أو هيئـة المكتـب خـالف ذلـك. 

 اجتماعات هيئة المكتب.
 
أعضـــاء هيئـــة المكتـــب مـــا ال يزيـــد علـــى يجـــوز أن يرافـــق كـــل عضـــو مـــن   -٢

مستشــــار واحــــد خــــالل اجتماعــــات هيئــــة المكتــــب؛ ويجــــوز أن يرافــــق الــــرئيس 
 مستشارون آخرون حسب االقتضاء لدعمه في أداء مهمته.

 
إذا تعــذر علــى عضــو مــن أعضــاء هيئــة المكتــب حضــور اجتمــاع الهيئــة،   -٣

 عني.يعين ممثل مناوب له من الطرف نفسه من جانب الطرف الم
 
إذا تخلــــف عضــــو مــــن أعضــــاء هيئــــة المكتــــب عــــن حضــــور اجتمــــاعين   -٤

متتـــاليين مـــن اجتماعـــات هيئـــة المكتـــب، فعلـــى رئـــيس األمانـــة أن يبلـــغ مـــؤتمر 
األطــراف فــي دورتــه التاليــة عــن ذلــك. ويعتبــر أن ذلــك الطــرف قــد فقــد حقــه فــي 

اف تعيــين ممثــل لــه للعمــل كعضــو فــي هيئــة المكتــب مــا لــم يقــرر مــؤتمر األطــر 
  خالف ذلك.
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رقم 
  السطر

المادة الواردة في 
  النظام الداخلي الحالي

  التعديل 

دور هيئـــــــة  –ال توجـــــــد   ٥
المكتـــــــب فـــــــي الفتـــــــرات 

  الفاصلة بين الدورات

  مكرر ثانيًا:٢٤إدراج مادة جديدة 
تشمل وظـائف هيئـة المكتـب الوظـائف التاليـة باإلضـافة إلـى مـا قـد يسـنده   -١

مؤتمر األطراف إليها من وظائف من حين إلى آخر وٕالى الوظائف المبينة في 
 :٢٤إلى  ٢١والمواد من  ١٩و ٩و ٦المواد 

(أ)  تقديم توصية إلى المدير العـام لمنظمـة الصـحة العالميـة بخصـوص تعيـين 
رئــــيس األمانــــة، وٕاجــــراء تقيــــيم األداء بشــــأن المســــائل المتعلقــــة بتنفيــــذ المعاهــــدة 
واألنشطة التقنية من أجل إمكانية تجديد مدة والية رئـيس األمانـة، وذلـك حسـب 

  يقررها مؤتمر األطراف؛الترتيبات التي قد 
 (ب)  تيسير عملية الترشيح لعضوية الهيئات الفرعية لمؤتمر األطراف؛

(ج)  تقديم اإلرشادات إلى أمانة االتفاقية بشـأن تنفيـذ خطـط العمـل والميزانيـات 
  التي يعتمدها مؤتمر األطراف؛

ارير (د)  تقـــديم اإلرشـــادات إلـــى األمانـــة، عنـــد اللـــزوم، فيمـــا يتعلـــق بإعـــداد التقـــ
  والتوصيات ومشاريع القرارات التي تقدم إلى مؤتمر األطراف؛

  (هـ)  اقتراح موعد ومكان دورات مؤتمر األطراف وهيئاته الفرعية؛
(و)  اســتعراض طلبــات المنظمــات غيــر الحكوميــة التــي تطلــب الحصــول علــى 
مركــز مراقــب فــي مــؤتمر األطــراف، وٕاعــداد توصــيات فــي هــذا الصــدد تعــرض 

  ألطراف؛على مؤتمر ا
(ز)  استعراض طلبات المنظمات الحكومية الدولية التي تطلب الحصول علـى 
مركــز مراقــب فــي مــؤتمر األطــراف، وٕاعــداد توصــيات فــي هــذا الصــدد تعــرض 

  على مؤتمر األطراف؛
 (ح)  تزويد األمانة بإرشادات أخرى حسبما يطلبه مؤتمر األطراف.

يمهم المعنيــــة لالتصــــال يتعــــاون أعضــــاء هيئــــة المكتــــب مــــع منســــقي أقــــال  -٢
باألطراف من أقاليمهم المعنيـة والتشـاور معهـا فـي الفتـرات الفاصـلة بـين دورات 
مــؤتمر األطــراف بهــدف تــوفير المعلومــات الالزمــة لعمــل هيئــة المكتــب وٕاطــالع 

  األطراف أوًال بأول على عمل هيئة المكتب.
دور المنسق  –ال توجد   ٦

  اإلقليمي
  مكرر ثالثًا: ٢٤إدراج مادة جديدة 

تنتخــب األطــراف فــي كــل إقلــيم مــن أقــاليم المنظمــة خــالل كــل دورة عاديــة   -١
ـــًا تـــدوم مـــدة واليتـــه حتـــى  ـــاملمـــؤتمر األطـــراف منســـقًا إقليمي الـــدورة التاليـــة  اختت

 لمؤتمر األطراف.
 يؤدي المنسق اإلقليمي الوظائف التالية:  -٢

المكتـب وتيسـير المشـاورات مـع (أ)  االتصال بالعضو الممثل لإلقليم فـي هيئـة 
األطــراف فــي اإلقلــيم فــي الفتــرات الفاصــلة بــين دورات مــؤتمر األطــراف بهــدف 
توفير المعلومات الالزمة لعمـل هيئـة المكتـب وٕاطـالع األطـراف أوًال بـأول علـى 

 عمل هيئة المكتب؛
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رقم 
  السطر

المادة الواردة في 
  النظام الداخلي الحالي

  التعديل 

(ب)  تلقي وثائق عمل هيئة المكتب أو اقتراحاتها وضـمان تعمـيم هـذه الوثـائق 
 القتراحات على األطراف داخل اإلقليم؛أو ا

(ج)  جمـــع التعليقـــات علـــى تلـــك الوثـــائق أو االقتراحـــات وٕارســـالها إلـــى العضـــو 
  المعني في هيئة المكتب؛

(د)  العمــــل كقنــــاة لتبــــادل المعلومــــات وتنســــيق األنشــــطة مــــع ســــائر المنســــقين 
فيـذ اإلقليميين، بما في ذلك نسخة من دعوات حضور االجتماعات الخاصـة بتن

        االتفاقية، وتنسيق األنشطة مع المنسقين االقليميين اآلخرين.
  على النحو التالي: ٢٩تعديل نص المادة   ٢٩المادة   ٧

ألية دولة عضو في منظمـة الصـحة العالميـة وليسـت طرفـًا فـي االتفاقيـة،   -١
أو أيــة دولـــة عضــو منتســـبة فــي منظمـــة الصــحة العالميـــة، أو أيــة دولـــة أخـــرى 
ليست طرفًا في االتفاقية ولكنها دولة عضو فـي األمـم المتحـدة أو فـي وكاالتهـا 

ـــــة منظ ـــــة، وألي ـــــة الذري ـــــة للطاق ـــــة الدولي ـــــي الوكال مـــــة تكامـــــل المتخصصـــــة أو ف
ــــوارد فــــي المــــادة  (ب) مــــن االتفاقيــــة، ١اقتصــــادي إقليمــــي، حســــب التعريــــف ال

لمـــؤتمر  أو المفتوحـــةوليســـت طرفـــًا فـــي االتفاقيـــة أن تحضـــر الجلســـات العلنيـــة 
 األطراف أو اجتماعات هيئاته الفرعية بصفة مراقب.

للمـــــراقبين الحـــــق، بموجـــــب هـــــذه المـــــادة، فـــــي المشـــــاركة دون الحـــــق فـــــي   -٢
لمـؤتمر األطـراف وهيئاتـه الفرعيـة،  أو المفتوحـةالتصويت فـي الجلسـات العلنيـة 

ولــــيس لهــــم الحــــق فــــي التحــــدث إال بعــــد األطــــراف. ولــــيس لمنظمــــات التكامــــل 
االقتصــادي اإلقليمــي الحــق فــي التحــدث إال بشــأن المســائل التــي تــدخل ضــمن 

  اختصاصها.
  ، على النحو التالي:١ الفقرة، ٣٠تعديل نص المادة   ١، الفقرة ٣٠المادة   ٨

إلـى وفقـًا لنظامهـا الـداخلي،  ،يجوز أليـة منظمـة حكوميـة دوليـة أن تطلـب  -١
األمانــة الحصــول علــى مركــز المراقــب الــذي يمكــن أن يمنحــه مــؤتمر األطــراف 

من الديباجة وكـذلك  ١٨و ١٧الفقرتين ، مع مراعاة على تقرير من األمانة ءً بنا
التـــي يوافـــق عليهـــا وينبغـــي أن تقـــدم تلـــك الطلبـــات  مـــن االتفاقيـــة. ٣-٥المـــادة 

إلــى األمانــة فــي موعــد الجهــاز الرئاســي للمنظمــة المعنــي علــى النحــو الواجــب 
  أقصاه تسعون يومًا قبل افتتاح أعمال الدورة.

  ، على النحو التالي:٢الفقرة ، ٣٠تعديل نص المادة   ٢، الفقرة ٣٠المادة   ٩
للمــــراقبين الحــــق، بموجــــب هــــذه المــــادة، فــــي المشــــاركة، دون الحــــق فــــي   -٢

لمــــؤتمر األطــــراف وهيئاتــــه  أو المفتوحــــةالتصــــويت، فــــي االجتماعــــات العلنيــــة 
  .٢٩الفرعية، والتحدث بعد المراقبين المشار إليهم في المادة 

  ، على النحو التالي:٤، الفقرة ٣١تعديل نص المادة   ٤، الفقرة ٣١المادة   ١٠
للمــــراقبين الحــــق، بموجــــب هــــذه المــــادة، فــــي المشــــاركة، دون الحــــق فــــي   -٤

لمــــؤتمر األطــــراف وهيئاتــــه  أو المفتوحــــةالتصــــويت، فــــي االجتماعــــات العلنيــــة 
  .٣٠و ٢٩ تينالفرعية، والتحدث بعد المراقبين المشار إليهم في الماد

  
  )٢٠١٤تشرين األول/ أكتوبر  ١٨(الجلسة العامة الخامسة، 
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FCTC/COP6(25)  أهمية ضمان الشفافية في جلسات مؤتمر األطراف وهيئاته الفرعية  
  

  مؤتمر األطراف،
  

  يشير إلى النظام الداخلي لمؤتمر األطراف؛إذ 
  

مــــن المبــــادئ التوجيهيــــة  ٤و ٢مــــن اتفاقيــــة المنظمــــة اإلطاريــــة والتوصــــيتين  ٣-٥وٕاذ يشــــير إلــــى المــــادة 
  من اتفاقية المنظمة اإلطارية؛ ٣-٥ للمادة

  
  ت مؤتمر األطراف وهيئاته الفرعية،وٕاذ يقر بأهمية ضمان الشفافية في جلسا

  
  ما يلي: يقرر

  
 FCTC/COP6(24)أن يطلب من هيئة المكتب عند إجراء مراجعتها للنظام الداخلي وفقـًا للقـرار   )١(

النظــر فــي تقــديم خيــارات لضــمان الشــفافية فــي جلســات مــؤتمر األطــراف وهيئاتــه الفرعيــة. وقــد تســفر هــذه 
  الخيارات عن ضرورة تعديل النظام الداخلي أو قد تتحقق بطرق أخرى؛

  
  أن يطلب من األمانة تقديم الدعم لهيئة المكتب في هذا الشأن.  )٢(

  
  )٢٠١٤تشرين األول/ أكتوبر  ١٨، الخامسة(الجلسة العامة 

  
  

FCTC/COP6(26)  إعـــالن مــوسـكـــو  
  

التمتـع بـأعلى مسـتوى مـن ضع في اعتباره ديباجة دستور منظمة الصحة العالمية التي تنص على أن يذ إ
  ؛الصحة يمكن بلوغه هو أحد الحقوق األساسية لكل إنسان

  
بونتــا دل إيســت حــول تنفيــذ اتفاقيــة منظمــة إعــالن اعتمــاد بشــأن  FCTC/COP4(5) رإاذ يشــير إلــى القــر و 

  ؛الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ
  

  ؛إعالن سولبشأن اعتماد   FCTC/COP5(5)القرارٕاذ يشير إلى و 
  

فـــي المـــؤتمر الـــوزاري العـــالمي األول بشـــأن أنمـــاط الحيـــاة  عتمـــدتأُ اإلعالنـــات السياســـية التـــي وٕاذ يرحـــب ب
، والمــــؤتمر العــــالمي المعنــــي ٢٠١٠نيســــان/ أبريــــل فــــي والــــذي ُعِقــــد الصــــحية ومكافحــــة األمــــراض غيــــر الســــارية 

، وكـذلك التقريـر النهـائي لمـؤتمر األمـم ٢٠١١أكتـوبر تشـرين األول/ د فـي قِ بالمحددات االجتماعية للصحة الذي عُ 
، وقــرار المجلــس االقتصــادي واالجتمــاعي بشــأن ٢٠١٢ / يونيــوي حزيــرانُعِقــد فــلتنميــة المســتدامة، الــذي المتحــدة ل

 ؛٢٠١٢يوليـــو تمـــوز/ د فـــي ِمـــي اعتُ ذمكافحـــة التبـــغ، الـــفيمـــا يخـــص االتســـاق علـــى نطـــاق منظومـــة األمـــم المتحـــدة 
ـــــانو  ـــــع السياســـــات، بي ـــــي جمي ـــــرار ٢٠١٣ هلســـــنكي بشـــــأن دمـــــج الصـــــحة ف الصـــــادر عـــــن  ١٠-٦٦ج ص ع؛ والق

الرصـــــد العــــالمي الشــــامل للوقايــــة مــــن األمــــراض غيــــر الســـــارية إطــــار اعتمــــاد الصــــحة العالميــــة، بشــــأن  منظمــــة
اجتمــاع الجمعيــة العامــة الرفيــع المســتوى المعنــي بالوقايــة الصــادر عــن  A/RES/66/2؛ والقــرار ٢٠١٣ ،ومكافحتهــا

  ؛٢٠١٤، ومكافحتها )غير الساريةغير المعدية (من األمراض 
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  وٕاذ يشير إلى أن استهالك التبغ هو ليس من الحقوق وٕانما إدمان؛
  

  ؛اتفاقية المنظمة اإلطاريةالتقدم العالمي المحرز في تنفيذ بشأن أمانة االتفاقية وٕاذ يحيط علمًا بتقرير 
  

  مؤتمر األطراف في اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ:
  
  : ما يلي يالحظ  -١

لحــــد مــــن عــــبء األمــــراض عامــــل أساســــي فــــي ا اون الــــدولي بشــــأن مكافحــــة التبــــغ هــــوالتعــــأن   )١(
  السارية ككل؛  غير

الحـــق فـــي تنفيـــذ اتفاقيـــة المنظمـــة اإلطاريـــة ومبادئهـــا التوجيهيـــة وبروتوكوالتهـــا يســـّهل إعمـــال أن   )٢(
والتشريعات الوطنية للغالبية القانون الدولي  الُمعترف به في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه

  ؛العظمى من الدول

علـــى الصـــعيدين التـــي تشـــترطها اتفاقيـــة المنظمـــة اإلطاريـــة الهـــدف مـــن تـــدابير مكافحـــة التبـــغ أن   )٣(
  ؛وبدء انحساره التبغ وقف داء الدولي والوطني هو

   ؛غتعاطي التبناجمة عن األمراض الأن فئات السكان األكثر ضعفًا تتحمل أثقل أعباء   )٤(

دامـة االعتمـاد علـى التبـغ والتشـجيع علـى جديـدة إل طـرق ستكشافتعكف على ا شركات التبغأن   )٥(
ـــه ٕاضـــفاء طـــابع العصـــرانية والتكنولوجيـــا و  النيكـــوتيننظـــم إليصـــال وتطـــوير منتجـــات تبـــغ جديـــدة و  تعاطي

  ؛واالبتكار عليها
  
  :إلى القيام بما يلي األطراف يدعو  -٢

الغايــة العالميــة االختياريــة المتمثلــة فــي  قصــد بلــوغ بشــأن مكافحــة التبــغ بالتعــاون أن توثّــق عــرى   )١(
بــين األشــخاص الــذين يبلغــون بالوقــت الــراهن ٪ فــي انتشــار تعــاطي التبــغ ٣٠تحقيــق خفــض نســبي قــدره 

آليــة و  ، وذلــك مــن خــالل آليــات اتفاقيــة المنظمــة اإلطاريــة٢٠٢٥عامــًا مــن العمــر فــأكثر بحلــول عــام  ١٥
  ؛ومكافحتهاألمراض غير السارية ة المعنية بالوقاية من اميالتنسيق العال

هــا ، بمــا فيالســكانفئــات  ،مكافحــة التبــغالوطنيــة لتــدابير عــرض تنفيــذها للم، فــي تحديــداً  أن تراعــي  )٢(
ــــة األقليــــات المراهقــــون وجماعــــات النســــاء واألطفــــال و  ــــاحيتين االجتماعي والجماعــــات األقــــل حّظــــًا مــــن الن

المعرضــون بوجــه خــاص لخطــر الجهــود التــي تبــذلها دوائــر صــناعة التبــغ فــي مجــال تجنيــد واالقتصــادية 
  ؛المتعاطين وٕادامة تعاطيهم

وخطــط وبــرامج وطنيــة تقّدميــة وشــاملة ومتعــددة القطاعــات اســتراتيجيات أن تواظــب علــى اعتمــاد   )٣(
، فاقيـة المنظمـة اإلطاريـةتحقيق األغـراض الشـاملة التإلى تهدف  بحيث مكافحة التبغومتجاوبة في ميدان 

   ؛البرامج على المستوى الدوليتنفيذ تلك الدعم لوتقدم في الوقت نفسه 
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خطوات أن تتخذ ، و وتعاطي التبغ والنيكوتين التبغمن منتجات   جديدةال شكالاألرصد تولي تأن   )٤(
وتقييـد تصـنيعها والتـرويج  حظـروانتشارها عـن طريـق المنتجات التقليل ألدنى حد من طرح تلك رامية إلى 
  ها؛توجيهية وبروتوكوالتومبادئها الارية المنظمة اإلط على النحو المنصوص عليه في اتفاقيةلها وبيعها 

آليـات علـى المسـتويات الوطنيـة، ودمـج تنفيـذًا كـامًال اإلطاريـة المنظمـة تنفيـذ اتفاقيـة وتيـرة سريع ت  )٥(
  التبغ؛التصدي لوباء موضوع الجديدة والناشئة في لتحديات التصدي للرصد والتقييم وتدابير ا

من  وسائل أخرىباإلطارية أو المنظمة اتفاقية بواسطة منصة معلومات أفضل الممارسات تقاسم   )٦(
  .ةاالتفاقيتنفيذ كبرى المواجهة في لتحديات الأجل التصدي ل

  
  )٢٠١٤تشرين األول/ أكتوبر  ١٨، الخامسة(الجلسة العامة 

  
  

FCTC/COP6(27)   ٢٠١٧-٢٠١٦خطة العمل والميزانية المقترحتان للفترة المالية  
  

  مؤتمر األطراف،  
  

بشــأن اعتمــاد النظــام المــالي لمــؤتمر األطــراف فــي اتفاقيــة  FCTC/COP1(9)إذ يؤكــد مجــددًا علــى قــراره   
  منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ؛

  
  ؛٢٠١٥-٢٠١٤بشأن خطة العمل والميزانية للفترة المالية  FCTC/COP5(19)وٕاذ يذّكر بقراره   

  
المقدمتين من أمانـة االتفاقيـة  ٢٠١٧-٢٠١٦وقد نظر في خطة العمل والميزانية المقترحتين للفترة المالية   
  )،FCTC/COP/6/24 Rev.1(الوثيقة 

  
  ما يلي: يقرر

  
  على النحو التالي: ٢٠١٧-٢٠١٦أن يعتمد ميزانية الفترة المالية   )١(
  

  بآالف الدوالرات األمريكية  الجزء األول: اتفاقية المنظمة اإلطارية: تكاليف األنشطة
  ١ ٨٣٨  مؤتمر األطراف  -١
البروتوكـــوالت والمبـــادئ التوجيهيـــة ومـــا إلـــى ذلـــك مـــن الصـــكوك المســـاعدة علـــى   -٢

  ٥٣٤  تنفيذ أحكام االتفاقية
  ٤٩٠  االتفاقيةترتيبات تقديم التقارير بموجب   -٣
المســاعدة المقدمــة لألطــراف لتنفيــذ أحكــام االتفاقيــة بــالتركيز بشــكل خــاص علــى   -٤

  ١ ٣٩٨  البلدان األطراف النامية والبلدان األطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية
  ٣٤٨  التنسيق مع المنظمات الحكومية الدولية والهيئات الدولية واإلقليمية الطابع  -٥
  ٣١٩  التنظيم واإلدارة وسائر الترتيبات واألنشطة  -٦

  ٤ ٩٢٧  المجموع الفرعي الجزء األول
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    الجزء الثاني: بروتوكول القضاء على االتجار غير المشروع بمنتجات التبغ
  ٦٤٤  التحضير لبدء نفاذ البروتوكول  -١
  ٥٤٢  اجتماع األطراف في البروتوكول  -٢
  ٨٤  واألنشطة األخرىاإلدارة والتنظيم والترتيبات   -٣

  ١ ٢٧٠  المجموع الفرعي الجزء الثاني
  ١٠ ٣٧٣  تكاليف الموظفين

  ٢ ١٥٤  ٪)١٣تكاليف دعم البرامج (
  ١٨ ٧٢٤  المجموع
  
على النحو المشار إليه فـي الملحـق مـن هـذا  ٢٠١٧-٢٠١٦أن تعتمد خطة العمل للفترة المالية   )٢(

  مؤتمر األطراف في دورته السادسة؛القرار مع مراعاة القرارات التي اتخذها 
  
 ٢٠١٧-٢٠١٦أن يحــدد المبلــغ اإلجمــالي للمســاهمات المقــدرة الطوعيــة لألطــراف للفتــرة الماليــة   )٣(

  دوالر أمريكي؛ ٩ ١٠٠ ٠٠٠مستوى  عند
  
أن يطلب من األمانـة أن تعلـم األطـراف، بالتنسـيق مـع هيئـة المكتـب، بالجـدول الـذي يبـين توزيـع   )٤(

بعد اعتماد جدول تقـدير االشـتراكات مـن جانـب  ٢٠١٧-٢٠١٦مقدرة الطوعية للفترة المالية المساهمات ال
  ١؛٢٠١٥الجمعية العامة لألمم المتحدة في أواخر عام 

  
ـــة حتـــى   )٥( ـــدان األقـــل نمـــوًا مـــن المســـاهمات المقـــدرة الطوعي أن يمـــول الســـفر وبـــدالت المعيشـــة للبل

  فيها الدورة السابعة لمؤتمر األطراف؛ وبما
  
أن يمـــول، باإلضـــافة إلـــى ذلـــك، ســـفر األطـــراف مـــن البلـــدان ذات الـــدخل المـــنخفض، والمتوســـط   )٦(

األقــرب إلــى المــنخفض، وأن يغطــي بــدالت المعيشــة بــالموارد المتاحــة مــن خــارج الميزانيــة حتــى وبمــا فيهــا 
  الدورة السابعة لمؤتمر األطراف؛

  
درة الطوعيـة، بمـا فيهـا ذلـك المسـاهمات مـن أن يرخص لألمانة بأن تطلب سداد المسـاهمات المقـ  )٧(

البلـــدان التـــي قـــد تصـــبح أطرافـــًا فـــي االتفاقيـــة اإلطاريـــة فـــي الفتـــرة الفاصـــلة بـــين دورتـــي مـــؤتمر األطـــراف 
  من هذا القرار؛ ٤السادسة والسابعة، وذلك طبقًا لجدول تقدير األنصبة على النحو الوارد في الفقرة 

  
ينفذ الميزانيـة وخطـة العمـل المعتمـدتين مـن مـؤتمر األطـراف وأن  أن يطلب من رئيس األمانة أن  )٨(

  يطرح على مؤتمر األطراف:

باإلضافة إلى  ٢٠١٧-٢٠١٦تقريرًا مبدئيًا عن أداء خطة العمل والميزانية للفترة المالية   (أ)
  في دورته السابعة؛ ٢٠١٥-٢٠١٤تقرير نهائي عن أداء خطة العمل والميزانية للفترة المالية 

ومــع مراعــاة االخــتالف بــين العضــوية فــي  ٢٠١٧-٢٠١٦علــى أســاس جــدول االشــتراكات فــي المنظمــة للفتــرة الماليــة     ١                                                           
 المنظمة واالتفاقية.
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فــي دورتــه  ٢٠١٧-٢٠١٦تقريــرًا نهائيــًا عــن أداء خطــة العمــل والميزانيــة للفتــرة الماليــة   )(ب
  الثامنة.

  
أن يرخص لألمانة بالسعي إلـى الحصـول علـى المسـاهمات المقـدرة الطوعيـة لألنشـطة بمـا يتسـق   )٩(

  مع خطة العمل وتسلم تلك المساهمات؛
  
سـاهمات طوعيـة مـن أجـل بلـوغ األغـراض المتوخـاة أن يشجع األطراف في االتفاقية على تقـديم م  )١٠(

  في خطة العمل؛
  
أن يــدعو رئــيس األمانــة إلــى إحاطــة هيئــة المكتــب علمــًا بانتظــام بشــأن حالــة الميزانيــات وخطــط   )١١(

  العمل التي تحظى بموافقة مؤتمر األطراف.
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الملحق

  ٢٠١٧-٢٠١٦خطة العمل والميزانية للفترة المالية 

  اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغالجزء األول: 

  تكلفة األنشطة  *مجال العمل
 **(بآالف الدوالرات األمريكية)

 النتائج المتوقعة والمؤشرات العناصر/ األنشطة الرئيسية

األنشطة الممولة من   
المساهمات المقدرة 

 الطوعية

األنشطة الممولة من 
الخارجة عن األموال 

 الميزانية

  

  ١مؤتمر األطراف  -١
إعـــــــداد وعقـــــــد دورة مـــــــؤتمر   )أ ( ١٥٣ ١ ٥٢٣ مؤتمر األطراف ١-١

 األطراف السابعة
 

لمـؤتمر األطـراف  السـابعةإعداد الدورة 
 وعقدها في موعدها

إتاحــــــــة الوثــــــــائق الرســــــــمية لألطــــــــراف 
باللغـــــــات الســـــــت فـــــــي موعـــــــد أقصـــــــاه 

  يومًا قبل افتتاح الدورة  ٦٠

إعــــــــــداد ونشــــــــــر المحاضــــــــــر   )ب (    
 ىالرسمية، والمقررات، والوثائق األخر 

إتاحــــة المقــــررات والمحاضــــر الرســــمية 
لألطراف في غضون أربعة أشهر بعـد 

  اختتام الدورة
        

  ) وقرارات مؤتمر األطراف ذات الصلة.(أ٣-٢٤و ٢٣وفقًا للمادتين    ١                                                           
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  تكلفة األنشطة  *مجال العمل
 **(بآالف الدوالرات األمريكية)

 النتائج المتوقعة والمؤشرات العناصر/ األنشطة الرئيسية

األنشطة الممولة من   
المساهمات المقدرة 

 الطوعية

األنشطة الممولة من 
الخارجة عن األموال 

 الميزانية

  

اســـتعراض طلبـــات الحصـــول   )ج (    
ـــــارير  ـــــب وٕاعـــــداد التق ـــــى مركـــــز مراق عل
لتنظــــــر فيهــــــا هيئــــــة المكتــــــب ومــــــؤتمر 

  األطراف

إلــــى هيئــــة  رفــــع التقــــارير فــــي موعــــدها
  المكتب وٕالى مؤتمر األطراف

 

إجــــــراء اســـــــتعراض العتمـــــــاد   )د (    
المنظمات غير الحكوميـة بالتشـاور مـع 

  هيئة المكتب

ـــــــة باســـــــتعراض  ـــــــارير المتعلق رفـــــــع التق
اعتمــاد المنظمــات غيــر الحكوميــة إلــى 

 هيئة المكتب وٕالى مؤتمر األطراف
  

اســـــتحداث وٕاتاحـــــة أداة تبليـــــغ موحــــــدة 
اإلنترنــــــــــــت ومســــــــــــتندة إلــــــــــــى شــــــــــــبكة 
  للمنظمات غير الحكومية

  
رفـــع تقريـــر إلـــى مـــؤتمر األطـــراف عـــن 

  االستنتاجات الرئيسية
تــــــــوفير المســــــــاندة والمشــــــــورة   )ه (    

  لألطراف
تــــــوفير الــــــدعم فــــــي الوقــــــت المناســــــب 

  حسب الطلب
هيئــــــــــة مكتــــــــــب مــــــــــؤتمر  ٢-١

 األطراف
وعقد اجتماعـات هيئـة  إعداد  )أ (  ١٦٢

  المكتب ومساندة عملها
 

عقــــد ثالثــــة اجتماعــــات بــــين الــــدورات 
ـــــك  ـــــي ذل ـــــب، بمـــــا ف ـــــة المكت عقـــــد لهيئ

جتماعـــــــات عبـــــــر دارة الفيـــــــديو/عن اال
بعــــد؛ عقــــد اجتماعــــات لهيئــــة المكتــــب 
ُقبيــل الــدورة الســابعة لمــؤتمر األطــراف 

  وخاللها
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  تكلفة األنشطة  *مجال العمل
 **(بآالف الدوالرات األمريكية)

 النتائج المتوقعة والمؤشرات العناصر/ األنشطة الرئيسية

األنشطة الممولة من   
المساهمات المقدرة 

 الطوعية

األنشطة الممولة من 
الخارجة عن األموال 

 الميزانية

  

الوثــــائق الجتماعــــات  إعــــداد  )ب (    
  هيئة المكتب وٕاتاحتها لألطراف

ــــــل  ــــــب قب ــــــة المكت ــــــائق لهيئ إتاحــــــة الوث
أسـبوعين علـى األقــل مـن االجتماعــات 
وتوفيرهــا كــذلك فــي الموقــع اإللكترونــي 

  المحمي لألطراف
معلومـــــــــات محدَّثـــــــــة  تـــــــــوفير  )ج (    

منتظمـــــة لهيئـــــة المكتـــــب بشـــــأن حالـــــة 
تنفيـــذ خطــــة العمــــل والميزانيــــة للثنائيــــة 
علــى نحــو مــا يطلــب المــؤتمر، وبشــأن 

  مسائل مخصصة

رفع التقارير إلى هيئة المكتب فـي كـل 
اجتمــــــاع لهــــــا بــــــين الــــــدورات وتــــــوفير 

  المعلومات في الوقت المناسب

محاضـــر مـــوجزة عـــن  إعـــداد  )د (    
اجتماعات هيئة المكتـب المعقـودة بـين  

  الدورات

إتاحــة المحاضــر المــوجزة الجتماعــات 
هيئــــــــة المكتــــــــب بــــــــين الــــــــدورات إلــــــــى 

  األطراف
هيئـــــة المكتـــــب فـــــي  مســـــاندة  )ه (    

استعراضــها للنظــام الــداخلي بنــاء علــى 
طلــــــــــب المــــــــــؤتمر، وبالتعــــــــــاون مــــــــــع 
الخـــــدمات القانونيـــــة لمنظمـــــة الصـــــحة 

  العالمية

رفـــــع مقترحـــــات هيئـــــة المكتـــــب بشـــــأن 
التعــــــــديالت المحتملــــــــة علــــــــى النظــــــــام 
الــــداخلي إلــــى الــــدورة الســــابعة لمــــؤتمر 

  األطراف

   ١٥٣ ١ ٦٨٥ ١المجموع الفرعي لمجال العمل 
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  تكلفة األنشطة  *مجال العمل
 **(بآالف الدوالرات األمريكية)

 النتائج المتوقعة والمؤشرات العناصر/ األنشطة الرئيسية

األنشطة الممولة من   
المساهمات المقدرة 

 الطوعية

األنشطة الممولة من 
الخارجة عن األموال 

 الميزانية

  

 ٢والمبادئ التوجيهية والصكوك األخرى الممكنة لتنفيذ االتفاقية اإلطارية ١البروتوكوالت  -٢
األفرقـة العاملـة الحكوميــة  ١-٢

 الدولية
    

الفريــــــق العامــــــل المعنــــــي  
 ١٠و ٩بالمادتين 

عقـــــد اجتمـــــاع واحـــــد للفريـــــق العامـــــل،   ٧٠
بـــــــــــالترافق مـــــــــــع أعمـــــــــــال الميســـــــــــرين 

االتفاقيـــة فـــي الفتــــرة الرئيســـيين وأمانـــة 
 الفاصلة بين الدورتين

رفـــع تقريـــر الفريـــق العامـــل إلـــى الـــدورة  
  السابعة لمؤتمر األطراف

ـــــــي   ـــــــق العامـــــــل المعن الفري
باتخــــــاذ تــــــدابير مســــــتدامة 
بشـــــــــــأن تعزيـــــــــــز اتفاقيـــــــــــة 

  المنظمة اإلطارية

عقـــــد اجتمـــــاع واحـــــد للفريـــــق العامـــــل،  ٢٥ ٦٥
بـــــــــــالترافق مـــــــــــع أعمـــــــــــال الميســـــــــــرين 

وأمانـــة االتفاقيـــة فـــي الفتــــرة الرئيســـيين 
 الفاصلة بين الدورتين

رفـــع تقريـــر الفريـــق العامـــل إلـــى الـــدورة  
 السابعة لمؤتمر األطراف

فريــــــــق خبــــــــراء أو فريــــــــق  
  ١٩عامل معني بالمادة 

ـــراء أو واحـــد  قـــد اجتمـــاعع ٣٣ ٦٠ لفريـــق الخب
الفريــــق العامــــل، بــــالترافق مــــع أعمــــال 
ــــة  الميســــرين الرئيســــيين والخبــــراء وأمان
االتفاقيـــــــة فـــــــي الفتـــــــرة الفاصـــــــلة بـــــــين 

  الدورتين

أو فريـــــق رفـــــع تقريـــــر الفريـــــق العامـــــل 
إلـــى الــــدورة  الســـابعة لمــــؤتمر الخبـــراء 
 األطراف

 بروتوكول القضاء على االتجار غير المشروع بمنتجات التبغ.تتسم اإلشارة إلى البروتوكوالت بطابع عام؛ ويتناول الجزء الثاني من هذا الملحق     ١                                                           
  ر األطراف ذات الصلة.وقرارات مؤتم ٣٣(أ) و(ز) والمادة ٣-٢٤(و) و(ح) والمادة ٥-٢٣والمادة  ٧وفقًا للمادة     ٢
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  تكلفة األنشطة  *مجال العمل
 **(بآالف الدوالرات األمريكية)

 النتائج المتوقعة والمؤشرات العناصر/ األنشطة الرئيسية

األنشطة الممولة من   
المساهمات المقدرة 

 الطوعية

األنشطة الممولة من 
الخارجة عن األموال 

 الميزانية

  

ـــــــي   ـــــــراء المعن ـــــــق الخب فري
  بتقييم التأثير

مســــاعدة فريــــق الخبــــراء المســــتقل فــــي  ٢٨١ 
تقييم التأثير بما في ذلـك تـأثير اتفاقيـة 

الفـروق  المنظمة اإلطارية الذي يراعي
بـــين الجنســـين واألطفـــال والمجموعـــات 
االقتصــــــادية واالجتماعيــــــة المعرضــــــة 
للخطـــــــر، عنـــــــد تـــــــوافر البيانـــــــات ذات 

  الصلة

تقـــديم تقريـــر فريـــق الخبـــراء إلـــى الـــدورة 
 السابعة لمؤتمر األطراف

   ٣٣٩ ١٩٥ ٢المجموع الفرعي لمجال العمل 
 ١تقديم التقارير وتبادل المعلومات  -٣
ــــــــــــــديم  ١-٣ ــــــــــــــى تق ــــــــــــــدعم إل ال

 األطــــــــــــــــــــــراف للوفــــــــــــــــــــــاء
بالتزاماتهـــــــــــــــا الخاصـــــــــــــــة 

والتقـــارير  بتقـــديم التقـــارير
المرحليــــــة العالميــــــة عــــــن 

  تنفيذ االتفاقية

تنفيـــــــــــذ دورة تبليـــــــــــغ الفتـــــــــــرة   )أ (  
٢٠١٦-٢٠١٥  

تلقـــي التقـــارير، والتثبـــت منهـــا، وتزويـــد 
األطـــراف بالمعلومـــات المرتـــدة؛ صـــون 
ـــــــة  ـــــــر اإللكتروني ـــــــات التقري قاعـــــــدة بيان

 وتحديثها
تحليـــــــــل تقـــــــــارير األطـــــــــراف   )ب ( ٤٠ ٥٠ 

وتحديــد االتجاهــات، والمجــاالت/البنود 
  للمزيد من االستطالع

نشــــر التقريــــر المرحلــــي العــــالمي لعــــام 
٢٠١٦  

نشـــــر ثالثـــــة تقريـــــر تتعلـــــق بالمســــــائل 
 المواضيعية

تحليــــــــــــــــــــــل االتجاهــــــــــــــــــــــات،   )ج ( ٦٠ 
والممارســات، والــدروس المســتفادة مــن 
تقـــارير األطـــراف؛ وتحديـــد الممارســـات 
الســــــليمة فــــــي ميــــــدان جمــــــع البيانــــــات 

  رفع التقارير وٕاعداد/

  إنجاز إعداد أداة تقنية لجمع البيانات

  (ب) و(ج) وقرارات مؤتمر األطراف ذات الصلة.٣-٢٤(أ) و(ب) و(د) والمادة ٥-٢٣والمادة  ٢١والمادة  ٥-٢٠وفقًا للمادة     ١                                                           
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  تكلفة األنشطة  *مجال العمل
 **(بآالف الدوالرات األمريكية)

 النتائج المتوقعة والمؤشرات العناصر/ األنشطة الرئيسية

األنشطة الممولة من   
المساهمات المقدرة 

 الطوعية

األنشطة الممولة من 
الخارجة عن األموال 

 الميزانية

  

تســــــــــمية األطــــــــــراف للجنــــــــــة   )د ( ٣٠ ٩٠  
 الخبـــــــراء لتيســـــــير اســـــــتعراض مـــــــؤتمر

لتقـــارير التنفيـــذ التـــي ترفعهـــا  األطـــراف
 األطراف

  عقد اجتماع واحد للجنة الخبراء
لمـؤتمر رفع التقرير إلى الدورة السابعة 

  األطراف

تعزيـــز قـــدرة األطـــراف علـــى   )ه ( ١٣٠   
ــــــديم التقــــــارير، واســــــتخدام المنصــــــة  تق
اإللكترونيــــــــة بشــــــــأن التبليــــــــغ وتبــــــــادل 
المعلومــــــــــــــات، وتــــــــــــــرويج اســــــــــــــتخدام 

الخالصـــــــة  المؤشـــــــرات المدرجـــــــة فـــــــي
ـــــــة المنظمـــــــة الوافيـــــــة لمؤشـــــــرات  اتفاقي

   اإلطارية

عقـــد ســـت حلقـــات عمـــل إقليميـــة عـــن 
فتـرة تبليـغ عــام  تقـديم التقـارير قبـل بــدء

٢٠١٨  
موظفـــًا مســـؤوًال عـــن تقـــديم  ٨٠تـــدريب 
  التقارير

تـــوفير المشـــورة والمســـاعدة إلـــى فـــرادى 
  األطراف حسب الطلب

تــــرويج اســــتخدام المنصــــة اإللكترونيــــة 
واألدوات األخــــرى (بمــــا فــــي ذلــــك أداة 

  التعلم اإللكتروني بشأن التبليغ)
٢-٣ 
 

تبادل المعلومات بمـا فـي 
 ذلـــــــــــــــك نقـــــــــــــــل الخبـــــــــــــــرة

 والتكنولوجيا

تــرويج، وصــون، وترقيــة كــل   )أ ( ٦٠ ٣٠
منصـــة المعلومـــات، بمـــا فـــي  مكونـــات

ذلـــك مراكـــز المعـــارف وقاعـــدة بيانـــات 
المـــــوارد المتاحـــــة، وتحـــــديث محتواهـــــا 

  بانتظام

  صون المنصة وترقيتها، حسب الحاجة
  

 نشر محتوى جديد، حسب االقتضاء

تعزيـــز شـــبكات المعلومــــات،   )ب (  
  المعارفبما في ذلك مراكز 

دخـول سـتة مراكــز للمعـارف تغطـي كــل 
ـــأقـــاليم منظمـــة الصـــحة العالميـــة مرح ة ل

التشـــــــــغيل الكامـــــــــل وتـــــــــولي الكيانـــــــــات 
ها بانتظـــــــــام (دون ثالمستضـــــــــيفة تحـــــــــدي

 تكلفة)
   ٣٢٠ ١٧٠ ٣المجموع الفرعي لمجال العمل 
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  تكلفة األنشطة  *مجال العمل
 **(بآالف الدوالرات األمريكية)

 النتائج المتوقعة والمؤشرات العناصر/ األنشطة الرئيسية

األنشطة الممولة من   
المساهمات المقدرة 

 الطوعية

األنشطة الممولة من 
الخارجة عن األموال 

 الميزانية

  

علــى مســاعدة األطــراف مــن البلــدان الناميــة  مــع التركيــز بصــفة خاصــةمســاعدة األطــراف علــى تنفيــذ أحكــام محــددة مــن االتفاقيــة   -٤
 ١واألطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية

تحديــــــــــــــــــــــــد اإلنجــــــــــــــــــــــــازات،   )أ ( ٢٤٤  مساعدة األطراف ١-٤
والتحـــــــــديات، والممارســـــــــات الفضـــــــــلى 
لتعزيــز التعــاون، وتقــديم المســاعدة فــي 
تنفيــذ اتفاقيــة المنظمــة اإلطاريــة ضــمن 

  األقاليم وفيما بينها

تنظــــــيم األمانــــــة لــــــثالث حلقــــــات عمــــــل 
إقليميـــــة بشـــــأن تنفيـــــذ اتفاقيـــــة المنظمـــــة 

  اإلطارية 
إقليميــة  اتالمشــاركة فــي ثالثــة اجتماعــ

تنظمهـــــــا المكاتـــــــب اإلقليميـــــــة لمنظمـــــــة 
  الصحة العالمية

اســــــــــتحداث حافظــــــــــة للخبــــــــــراء بشــــــــــأن 
المســـــــائل المحـــــــددة التفاقيـــــــة المنظمـــــــة 

  اإلطارية
 تـــــــوفير المســـــــاعدة لفـــــــرادى األطـــــــراف،

  حسب الطلب

 

      
      
      
      
      

  وقرارات مؤتمر األطراف ذات الصلة. ٥-٢٦(ج) و(ز) والمادة ٣-٢٤) والمادة ه(٥-٢٣والمادة  ٢-٢٢وفقًا للمادة     ١                                                           
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  تكلفة األنشطة  *مجال العمل
 **(بآالف الدوالرات األمريكية)

 النتائج المتوقعة والمؤشرات العناصر/ األنشطة الرئيسية

األنشطة الممولة من   
المساهمات المقدرة 

 الطوعية

األنشطة الممولة من 
الخارجة عن األموال 

 الميزانية

  

تقدير االحتياجات وتعزيـز  ٢-٤
ــــــــى مــــــــوارد  الحصــــــــول عل
وآليـــات المســـاعدة المتاحـــة 
مــــن أجــــل تعزيــــز مواءمــــة 
وتنســيق سياســات مكافحــة 
ـــــــــــى الصـــــــــــعيد  ـــــــــــغ عل التب

   القطري

اســــــــتعراض عمليــــــــات تقيــــــــيم   )أ ( ٥٨ 
   االحتياجات وأثرها

المصـــلحة مـــع عقـــد اجتمـــاع أصـــحاب 
األطـــــــــــــراف التـــــــــــــي أجـــــــــــــرت تقييمـــــــــــــًا 

  لالحتياجات
الــدورة الســابعة لمــؤتمر رفــع تقريــر إلــى 

 األطراف
تنفيـــــــــــــــذ عمليـــــــــــــــات تقيـــــــــــــــيم   )ب ( ٣٠٣ 

االحتياجـــــات، واألشـــــكال األخـــــرى مـــــن 
ـــــــــز تنفيـــــــــذ  المســـــــــاعدة الموجهـــــــــة لتعزي

  االتفاقية
 

تحديد ما يصل إلى عشرة أطراف بناء 
علــــى الطلــــب، وتنفيــــذ عمليــــات لتقيــــيم 
االحتياجـــــــات أو أشـــــــكال أخـــــــرى مـــــــن 

  الدعم التقني
إصــدار وتــرويج مجموعــة أدوات لتقيــيم 

  االحتياجات لتستخدمها األطراف 
تــــــوفير المســــــاعدة لألطــــــراف   )ج ( ٣٦٠ 

  في مجاالت االحتياجات المحددة
 

مساعدة ما يصل إلى عشـرة أطـرف فـي 
تنفيـــــذ اتفاقيـــــة المنظمـــــة اإلطاريـــــة، مـــــع 

بموجــب أحكــام التشــديد علــى االلتزامــات 
ومواءمــــة  ٣،١- ٥و ٢- ٥و ١- ٥المـــواد 

تنفيـــــــــــــــذ االتفاقيـــــــــــــــة المـــــــــــــــذكورة مـــــــــــــــع 
االستراتيجيات/السياســـــــــــــات اإلنمائيـــــــــــــة 
والصــــحية الوطنيــــة وٕادراج ذلــــك ضــــمن 
أطـــــر عمـــــل األمـــــم المتحـــــدة للمســـــاعدة 

  اإلنمائية

  أولوية ناشئ سيتطلب مساهمات إضافية وجمع األموال من خارج الميزانية.مجال     ١                                                           
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  تكلفة األنشطة  *مجال العمل
 **(بآالف الدوالرات األمريكية)

 النتائج المتوقعة والمؤشرات العناصر/ األنشطة الرئيسية

األنشطة الممولة من   
المساهمات المقدرة 

 الطوعية

األنشطة الممولة من 
الخارجة عن األموال 

 الميزانية

  

مســـــــــــــــــــــاندة األطـــــــــــــــــــــراف  ٣- ٤
المنخرطـــــــة فـــــــي دعــــــــاوى 
قانونيــــــــة بمــــــــا فــــــــي ذلــــــــك 

يتماشــــــى مــــــع المــــــادة   مــــــا
والتجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة،  ،١٩

واالســــــــتثمار، والتحــــــــديات 
القانونيــة األخـــرى المتعلقـــة 

  بتنفيذ االتفاقية

تــوفير قائمــة شــاملة بــالموارد   )أ ( ٧٨ 
القائمــــــــة لمســــــــاعدة األطــــــــراف علـــــــــى 
معالجــــــة مســــــائل المســــــؤولية المدنيــــــة 

وغيرهـــــــــا مـــــــــن التحـــــــــديات والجنائيـــــــــة 
  القانونية متى اقتضى األمر

ونشرها في إعداد قائمة بالموارد المتوافرة 
منصــــــــة معلومـــــــــات اتفاقيــــــــة المنظمـــــــــة 

 اإلطارية

إعــــــــــداد قائمــــــــــة معلومــــــــــات   )ب (
بالمؤسســات العامــة والخبــراء القــانونين 
والعلميـــــين ممـــــن يرشـــــحهم األطـــــراف، 
والــــــذين يتمتعــــــون بخبــــــرة فــــــي مجــــــال 
 الدعاوى القانونية المرتبطة بالمسؤولية 

قواعـــد البيانــــات الخاصـــة بالمؤسســــات 
القــــانونيين والعلميــــين العامــــة والخبــــراء 

ممــــــــــن يرشــــــــــحهم األطــــــــــراف والــــــــــذين 
يتمتعـــــون بخبـــــرة فـــــي مجـــــال الـــــدعاوى 

 القانونية
إنشــــــــــــاء آليــــــــــــة لتوصــــــــــــيات   )ج (      

ـــــب األطـــــراف  ـــــى طل ـــــاًء عل ـــــراء بن الخب
المنخـــــــــــرطين فـــــــــــي اإلجـــــــــــراءات ذات 

  الصلة

إنشـــــاء آليـــــة لتوصـــــيات الخبـــــراء بنـــــاًء 
علـــى طلـــب األطـــراف المنخـــرطين فـــي 

  اإلجراءات ذات الصلة

ـــــــــة   )د (       رصـــــــــد القضـــــــــايا المتعلق
بالتجـــارة واالســـتثمار والمرتبطـــة بتنفيـــذ 
االتفاقيـــــــــــة ودعـــــــــــم األطـــــــــــراف عنـــــــــــد 
االقتضــــــــــاء بالتعــــــــــاون مــــــــــع مراكــــــــــز 

  المعلومات ذات الصلة

  

ـــــى   ٤- ٤ مســـــاعدة األطـــــراف عل
اتبـــــــــاع بـــــــــدائل مســـــــــتدامة 
اقتصـــــــاديًا لزراعـــــــة التبـــــــغ 

 ١٨و ١٧(وفقــــًا للمــــادتين 
ــــــــــة المنظمــــــــــة  مــــــــــن اتفاقي

  اإلطارية)

دعـــــــــم األطـــــــــراف المهتمـــــــــة   (أ) ٢٠٠ 
بإعــــداد مشــــاريع ارتياديــــة وغيرهــــا مــــن 
المبــادرات التــي تهــدف إلــى تنفيــذ هــذه 
ـــــــــــــة  الخيـــــــــــــارات والتوصـــــــــــــيات المتعلق

  بالسياسات

بلدان يتم دعمها إلعـداد  ٤على األقل 
  المشاريع االرتيادية

  تنظيم قواعد البيانات



  
  

 

A
nn

ex
 7

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
  

    
   

    
    

    
    

    
 

    
 

F
C

T
C

/C
O

P
/6

/3
1 

14
7 

  تكلفة األنشطة  *مجال العمل
 **(بآالف الدوالرات األمريكية)

 النتائج المتوقعة والمؤشرات العناصر/ األنشطة الرئيسية

األنشطة الممولة من   
المساهمات المقدرة 

 الطوعية

األنشطة الممولة من 
الخارجة عن األموال 

 الميزانية

  

تنظـــيم قاعـــدة بيانـــات دوليـــة   (ب)      
المعلومــــــات الخاصــــــة داخــــــل منصــــــة 

، وذلـــــــك ةباتفاقيـــــــة المنظمـــــــة اإلطاريـــــــ
للممارسات الجيدة والصـكوك والتـدابير 

ت االالزمـــــة لـــــدعم تنفيـــــذ هـــــذه الخيــــــار 
  والتوصيات المتعلقة بالسياسات

إعــــــداد تقريــــــر مرحلــــــي بشــــــأن التنفيــــــذ 
باالســـــــتفادة مـــــــن الخبـــــــرات ودراســـــــات 
ــــــــــدورة  ــــــــــة لل ــــــــــة الســــــــــابقة والالحق الحال

األطــــراف والمقدمــــة السادســــة لمــــؤتمر 
  إلى المؤتمر في دورته السابعة

مطالبــــــــــة المنظمــــــــــة بــــــــــدعم   (ج)    
األطـــراف المعنيـــة فـــي إعـــداد المبـــادئ 

ـــــة الالزمـــــة للترصـــــد والوقايـــــة  التوجيهي
والتشـــــــــــــــخيص المبكـــــــــــــــر لألضـــــــــــــــرار 
والمخــــاطر المهنيــــة المرتبطــــة تحديــــدًا 

التبـــغ وتصـــنيعه والســـيما تلـــك  بزراعـــة
  المرتبطة بمرض التبغ األخضر

  

ـــــى  ٥- ٤ مســـــاعدة األطـــــراف عل
 ٣- ٥تنفيذ المادة 

إعــــــداد وتــــــرويج أدوات مــــــن   (أ) ١٠٠ 
شـــــــأنها تشـــــــجيع تبـــــــادل المزيـــــــد مـــــــن 
البيانــات طوعيــًا وفــي الوقــت المناســب 
مــن أجــل تعزيــز رصــد تــدخالت دوائــر 

  صناعة التبغ

  إعداد أداتين
  

  لألطراف تقديم الدعم

إعداد وتوفير القدرات التقنية   (ب)    
الالزمــــــــة إلجــــــــراء هــــــــذه المهــــــــام ذات 

  الصلة بشكل مستمر

  

تقديم الدعم التقني لألطـراف   (ج)    
  عند الطلب
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  تكلفة األنشطة  *مجال العمل
 **(بآالف الدوالرات األمريكية)

 النتائج المتوقعة والمؤشرات العناصر/ األنشطة الرئيسية

األنشطة الممولة من   
المساهمات المقدرة 

 الطوعية

األنشطة الممولة من 
الخارجة عن األموال 

 الميزانية

  

بالمزيــــد  ٢٧تنــــاول المــــادة  ٦- ٤
 من التفصيل

إعــــداد تقريــــر للــــدورة الســــابعة لمــــؤتمر  ١٥ 
  األطراف للنظر فيه على أن يتناول:

اإلجــــــــــــراءات الممكنــــــــــــة لتســــــــــــوية   •
النزاعات بشأن تفسـير االتفاقيـة أو 
تطبيقهـــــا مـــــن خـــــالل المفاوضـــــات 
والقنــــــــوات الدبلوماســــــــية والتحكــــــــيم 

  ؛٢٧  الخاص وفقًا للمادة
نوع النزاعات التي قـد تكـون محـًال   •

  للتحكيم بموجب هذه األحكام؛
العالقـــة بـــين هـــذه األحكـــام وآليـــات   •

  تسوية النزاعات األخرى

الــدورة الســابعة لمــؤتمر رفــع تقريــر إلــى 
  األطراف

القنوات اإلضـافية المتعلقـة  ٧- ٤
ـــــــة المنظمـــــــة  ـــــــذ اتفاقي بتنفي

 اإلطارية

إعــداد تقريــر خــاص بالتــأثير المحتمــل  ٤٠ 
ــــــة بالتجــــــارة  ــــــدة المتعلق لألحكــــــام الجدي
واالستثمار على تنفيذ اتفاقيـة المنظمـة 

  اإلطارية في البلدان النامية

الــدورة الســابعة لمــؤتمر رفــع تقريــر إلــى 
  األطراف

   ١ ٣٩٨  ٤المجموع الفرعي لمجال العمل 
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  تكلفة األنشطة  *مجال العمل
 **(بآالف الدوالرات األمريكية)

 النتائج المتوقعة والمؤشرات العناصر/ األنشطة الرئيسية

األنشطة الممولة من   
المساهمات المقدرة 

 الطوعية

األنشطة الممولة من 
الخارجة عن األموال 

 الميزانية

  

 ١لتنسيق مع المنظمات الحكومية الدولية ذات الطابع الدولي وذات الطابع اإلقليمي ومع سائر الهيئاتا  -٥
تعزيــز التعــاون بــين بلــدان  ١-٥

ــــــــــى  تبــــــــــادل الجنــــــــــوب عل
الخبــــرات العلميــــة والتقنيــــة 
والقانونيــــة المناســــبة لتنفيــــذ 

 االتفاقية

٤٠ ٢٠  
  
  
  
  
  
١٥٤ 

مســـــاعدة األطـــــراف المهتمـــــة   )أ (
فــي ميــدان التعــاون بــين بلــدان الجنــوب 

 والتعاون الثالثي وتيسير ذلك

تحديـــد المـــوارد (بمـــا فـــي ذلـــك البشـــرية 
ــــة) لصــــالح ســــتة  ــــة والمالي منهــــا والتقني

  فرعية على األقلأطراف أو أقاليم 
الــدورة الســابعة رفــع تقريــر مرحلــي إلــى 

 لمؤتمر األطراف
ــــــــــــــــــــــرات   )ب ( اســــــــــــــــــــــتعراض الخب

والمشـــــــــــــــاريع اإليضـــــــــــــــاحية وتحديـــــــــــــــد 
 االحتياجات لمزيد من المشاريع

تحديــد ثالثــة مشــاريع أخــرى علــى األقــل 
  وتنفيذها

نشــــــــــر الخبــــــــــرات المستخلصــــــــــة مــــــــــن 
 المشاريع اإليضاحية وتوسيع نطاقها

مواصـــــــــــلة تنفيـــــــــــذ أنشـــــــــــطة   )أ (  ٤١  والتنسيق الدوليان التعاون ٢-٥
المساعدة المتعددة القطاعـات المتعلقـة 
بــاألطراف بالتعــاون مــع أعضــاء فرقــة 
عمـــــل األمـــــم المتحـــــدة المشـــــتركة بـــــين 
ــــــــــة مــــــــــن  ــــــــــة بالوقاي الوكــــــــــاالت المعني
األمــــــراض غيــــــر الســــــارية ومكافحتهــــــا 

  (فرقة العمل) 

المشـــاركة فــــي اجتمــــاعين لفرقــــة العمــــل 
فــــــي تقريــــــر األمــــــين العــــــام  والمســــــاهمة

ـــــــــس االقتصـــــــــادي  ـــــــــى المجل ـــــــــدم إل المق
  واالجتماعي

 
رفــع تقريـــر إلــى الـــدورة الســابعة لمـــؤتمر 

 األطراف
           
           

                                                           
  وقرارات مؤتمر األطراف ذات الصلة. ٢٥) والمادة ه(٣-٢٤(ز) والمادة ٥-٢٣وفقًا للمادة     ١
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  تكلفة األنشطة  *مجال العمل
 **(بآالف الدوالرات األمريكية)

 النتائج المتوقعة والمؤشرات العناصر/ األنشطة الرئيسية

األنشطة الممولة من   
المساهمات المقدرة 

 الطوعية

األنشطة الممولة من 
الخارجة عن األموال 

 الميزانية

  

المســــــــاهمات مــــــــن التمــــــــاس   )ب (    
ـــيم  وكـــاالت األمـــم المتحـــدة لرصـــد وتقي

االتجاهـــات فـــي تنفيـــذ اتفاقيـــة المنظمـــة 
اإلطاريــــة، مــــن خــــالل تحليــــل البيانــــات 

  التي تجمعها هذه الوكاالت

إبرام ثالثة اتفاقـات علـى األقـل للتبـادل 
المنـــتظم للبيانـــات المتعلقـــة بـــالتبغ بـــين 
أمانـــــــة االتفاقيـــــــة، ومنظمـــــــة الصـــــــحة 
العالميـــــــة، ووكـــــــاالت األمـــــــم المتحـــــــدة 

  خرىوالجهات الشريكة األ
التعـــــــــاون مـــــــــع المنظمـــــــــات    )ج (    

والهيئات الحكومية الدولية ذات الخبـرة 
 التقنية، بما في ذلك الهيئات التعاهدية

، لتعزيــــز تنفيــــذ اتفاقيــــة لألمــــم المتحــــدة
  المنظمة اإلطارية

  إبرام ثالثة ترتيبات جديدة للتعاون
تبـــــادل المعلومـــــات بمـــــا فـــــي ذلـــــك مـــــا 
يتعلــــــق بمســـــــائل التجــــــارة واالســـــــتثمار 
واقتســــــامها بانتظــــــام  بــــــين المنظمــــــات 

 المعنية 
التعـــــــــاون مـــــــــع المجتمـــــــــع  ٣-٥

  المدني
تعزيز التعاون واالتصال مع منظمـات  ٧٣ ٢٠

المجتمــع المــدني فــي األنشــطة المعنيــة 
علــى المســتويات الوطنيــة، واإلقليميــة، 

  والعالمية

المجتمـــع المـــدني للمشـــاركة فـــي  دعـــوة
  أنشطة أمانة االتفاقية ذات الصلة

عقــــــد إحاطــــــة إعالميــــــة غيــــــر رســــــمية 
لمنظمــــات المجتمــــع المــــدني المعتمــــدة 

  لدى مؤتمر األطراف سنويا
مشـــــــاركة أمانـــــــة االتفاقيـــــــة فـــــــي ســـــــتة 
اجتماعـــــــات عالميـــــــة وٕاقليميـــــــة بـــــــارزة  
ـــــــغ  ـــــــل بشـــــــأن مكافحـــــــة التب ـــــــى األق عل

  ينظمها المجتمع المدني
   ٢٦٧ ٨١ ٥المجموع الفرعي لمجال العمل 
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  تكلفة األنشطة  *مجال العمل
 **(بآالف الدوالرات األمريكية)

 النتائج المتوقعة والمؤشرات العناصر/ األنشطة الرئيسية

األنشطة الممولة من   
المساهمات المقدرة 

 الطوعية

األنشطة الممولة من 
الخارجة عن األموال 

 الميزانية

  

 ١الشؤون اإلدارية والتنظيمية وسائر الترتيبات واألنشطة  -٦
الشـــــــــــــــــــــؤون اإلداريـــــــــــــــــــــة  ١-٦

 والتنظيمية العامة
الشــــــــؤون اإلداريــــــــة العامــــــــة   )أ (  ١٣

 وٕادارة الموظفين والشؤون المالية
مواءمــــــــة خطــــــــط العمــــــــل والترتيبــــــــات 
اإلداريــــة ضــــمن نظــــام اإلدارة العــــالمي 

  لمنظمة الصحة العالمية 
بلــوغ نســبة االشــتراكات المقــدرة الطوعيــة 

٪ بحلـــــول نهايـــــة ١٠٠المحصـــــلة قرابـــــة 
  الثنائية

٪ مـــن ٤٠- ٣٠تعبئـــة نســـبة تتـــراوح بـــين  تعبئة الموارد  )ب (    
  األموال الخارجة عن الميزانية

ـــــي إعـــــداد حافظـــــة  مقترحـــــات المـــــنح الت
ضــمن طائفــة متنوعــة مــن المواضــيع، تت

 والقيم، والتوزيع الجغرافي
        
        

  (د) و(و) و(ز) وقرارات مؤتمر األطراف ذات الصلة.٣-٢٤وفقًا للمادة  ١                                                           
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  تكلفة األنشطة  *مجال العمل
 **(بآالف الدوالرات األمريكية)

 النتائج المتوقعة والمؤشرات العناصر/ األنشطة الرئيسية

األنشطة الممولة من   
المساهمات المقدرة 

 الطوعية

األنشطة الممولة من 
الخارجة عن األموال 

 الميزانية

  

الـــــــــــــــدعوة والمنشـــــــــــــــورات  ٢-٦
  والموقع اإللكتروني

عقــد اجتمــاعين فــي الســنة وســطيًا مــع   إعداد وتنفيذ خطة لالتصال ١٥٨ ٩٠
  البعثات الدائمة لألطراف في جنيف

ـــــــى تحـــــــديث المنشـــــــورات الموزعـــــــة  عل
األطـــــــراف والمعروضـــــــة فـــــــي الموقـــــــع 

  اإللكتروني بانتظام.
إذكــــاء الــــوعي علــــى المســــتوى الــــدولي  
باتفاقية المنظمة اإلطارية وما تقـوم بـه 

  من عمل
النظــــام الــــداخلي لمــــؤتمر   ٣-٦

ــــــــي اتفاقيــــــــة  األطــــــــراف ف
  المنظمة اإلطارية

إعــــــــادة اســــــــتخدام النظــــــــام األساســــــــي    ٢٠
المــــــــــنقح باللغــــــــــات الســــــــــت لمــــــــــؤتمر 
  األطراف في شكل إلكتروني ومطبوع

النظـــام الـــداخلي متـــاح باللغـــات الســـت 
  في شكل إلكتروني ومطبوع

التنســــــــــيق مــــــــــع اإلدارات  ٤-٦
والمكاتـــــــب المعنيـــــــة فـــــــي 
 منظمة الصحة العالمية

اســـــــــتعراض وتـــــــــرويج التعـــــــــاون مـــــــــع   ٣٨
اإلدارات المعنيـــة فـــي منظمـــة الصـــحة 

 العالمية

مــع كــل المستشــارين ســنوية عقــد خلــوة 
اإلقليميين وفرقة عمـل منظمـة الصـحة 
العالمية المعنية بالوقاية مـن األمـراض 

  غير السارية ومكافحتها
ـــــــي  ـــــــة ف التعـــــــاون مـــــــع اإلدارات المعني
منظمـــــة الصـــــحة العالميــــــة مـــــن أربــــــع 
مجموعــــات علــــى األقــــل، ومــــع جميــــع 

  المكاتب اإلقليمية والقطرية
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  تكلفة األنشطة  *مجال العمل
 **(بآالف الدوالرات األمريكية)

 النتائج المتوقعة والمؤشرات العناصر/ األنشطة الرئيسية

األنشطة الممولة من   
المساهمات المقدرة 

 الطوعية

األنشطة الممولة من 
الخارجة عن األموال 

 الميزانية

  

اجتماعـــــات منتظمـــــة للتنســـــيق التقنـــــي      ٣٨    
وٕاعـــداد خطــــة عمــــل موازيــــة مــــع فرقــــة 
عمــل منظمــة الصــحة العالميــة المعنيــة 
بالوقايــــة مــــن األمــــراض غيــــر الســــارية 

  ومع المكاتب اإلقليميةومكافحتها 
الحفــاظ علــى تواصــل منــتظم مــع مراكــز 
االتصال في المكاتب اإلقليمية والقطرية 

  لمنظمة الصحة العالمية
   ١٥٨ ١٦١ ٦المجموع الفرعي لمجال العمل 

مجموع تكـاليف األنشـطة الخاصـة 
 ١بكل مجاالت العمل

٢ ٦٣٥ ٢ ٢٩٢   

  

  
________________________  
  *     يشمل ذلك المهام ذات الصلة.

انعقادها فـي جنيـف. وفـي حالـة إذا مـا قـرر مـؤتمر األطـراف اختيـار مكـان مختلـف، **  ما لم يتم ذلك خالف ذلك، فإن توقعات الميزانية لجميع االجتماعات يتم احتسابها على أساس 
  فينبغي مراجعة األرقام.

 ٪١٣ الـذي يشـمل، باإلضـافة إلـى ذلـك، تكـاليف المـوظفين وتكـاليف دعـم البـرامج (نسـبة اإلطاريـة المنظمـة باتفاقيـة المتعلقـةيرد في التذييل بيـان مجمـوع تكـاليف تنفيـذ خطـة العمـل    ١
  ُتدفع لمنظمة الصحة العالمية).
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  بروتوكول القضاء على االتجار غير المشروع بمنتجات التبغالجزء الثاني: 
  تكلفة األنشطة  مجال العمل

 (بآالف الدوالرات األمريكية)
 النتائج المتوقعة والمؤشرات العناصر/ األنشطة الرئيسية

األنشطة الممولة من   
المساهمات المقدرة 

 الطوعية

األنشطة الممولة من 
األموال الخارجة عن 

 الميزانية

  

  نفاذ البروتوكولبدء اإلعداد ل   -١
 لبروتوكولاترويج نفاذ  ١-١

 
 
 
 
 

عقـد سـت حلقـات عمـل متعــددة   )أ ( ٣١٩ ٥٦
إقليميــــــــــة مخصصــــــــــة  ودونالقطاعــــــــــات 
 للبروتوكول

  نفاذ البروتوكولبدء 
طرفــــــًا مــــــن أطــــــراف  ٤٨مشـــــاركة 

ـــــة ـــــى  اتفاقيـــــة المنظمـــــة اإلطاري عل
  األقل في حلقات العمل

ـــــــــــــــيم الصـــــــــــــــفحة   )ب (   رصـــــــــــــــد وتقي
اإللكترونيـــة المكرســـة للبروتوكـــول وٕاعـــادة 

  تصميمها في ضوء ذلك

ـــــــــــــــد عـــــــــــــــدد زوار الصـــــــــــــــفحة  تزاي
  اإللكترونية للبروتوكول

 
تســــــــــــخير القــــــــــــدرات الكامنــــــــــــة   )ج (  

  للمنظمات الدولية المعنية
إرســــــــــاء وصــــــــــون التعــــــــــاون مــــــــــع 
المنظمــــــــات الدوليــــــــة ذات الخبــــــــرة 
الخاصـــــــــــة بالمســـــــــــائل المرتبطـــــــــــة 

  بالبروتوكول
تـــرويج اســـتخدام قائمـــة التـــدقيق   )د (  

  الخاصة بالتقييم الذاتي
ـــذاتي  ـــيم ال ـــيم قائمـــة تـــدقيق التقي تقي

  وترويج استخدامها
المســـــــــــاعدة التقنيـــــــــــة فـــــــــــي   ٢-١

  اإلعداد للنفاذ
ونشــــــــــــــر الدراســــــــــــــات  إجــــــــــــــراء  )أ ( ١٤٣ 

والممارســـــات الفضـــــلى بشـــــأن المواضـــــيع 
  الخاصة بالبروتوكول

إجــــــــراء مــــــــا يصــــــــل إلــــــــى خمــــــــس 
دراســــات وتحديــــد مــــا ال يقــــل عــــن 

  ست ممارسات فضلى ونشرها

                                                           
   .يشمل ذلك المهام ذات الصلة  
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  تكلفة األنشطة  مجال العمل
 (بآالف الدوالرات األمريكية)

 النتائج المتوقعة والمؤشرات العناصر/ األنشطة الرئيسية

األنشطة الممولة من   
المساهمات المقدرة 

 الطوعية

األنشطة الممولة من 
األموال الخارجة عن 

 الميزانية

  

تـــوفير المســـاعدة التقنيـــة بشـــأن   )ب ( ٢٠ 
   المواضيع الخاصة بالبروتوكول

توفير المساعدة عبـر االجتماعـات 
  واالتصاالت الشبكية

ــــــق  إتاحــــــة  )ج (  ٦ ١٠٠ أســــــئلة وأجوبــــــة تتعل
ــــــة المتصــــــلة  بالتصــــــديق والمســــــائل التقني

  بالبروتوكول

إعـــداد األســـئلة واألجوبـــة وٕاتاحتهـــا 
  لألطراف

تيســــــــير ودعــــــــم عمــــــــل فريــــــــق   )د (      
الخبــــراء بموجــــب قــــرار مــــؤتمر األطــــراف 

  في دورته السادسة

تيســير الــدعم التقنــي والقــانوني بمــا 
فيهـــــا األمـــــور المتعلقـــــة بالجمـــــارك 
وٕادارة الضـــــرائب واإلنفـــــاذ، وتقـــــديم 
تبـــــادل المعلومـــــات والخبـــــرات بمـــــا 
فيها الممارسات والفـرص المالئمـة 
والمرتبطـــــــــــــــــة بتنفيـــــــــــــــــذ أحكـــــــــــــــــام 
البروتوكــول وذلــك اســتجابة لطلــب 

  األطراف
      ٤٨٨ ١٥٦ ١ المجموع الفرعي لمجال العمل

  ١اجتماع األطراف  -٢
الــــــــدورة األولــــــــى الجتمــــــــاع  ١-٢

  األطراف
٣٠٠ 
 

إعـــداد وعقـــد الـــدورة األولـــى الجتمـــاع (أ)  ٢٤٢
ـــدورة الســـابعة  األطـــراف (ُقبيـــل أو ُبعيـــد ال

 )٢النفاذبدء لمؤتمر األطراف رهنًا ب

عقــــــــد الــــــــدورة األولــــــــى الجتمـــــــــاع 
األطـــراف وٕاتاحـــة الوثـــائق الرســـمية 
لألطــــــراف فــــــي الوقــــــت المناســــــب 

  وباللغات الست

  (أ) من البروتوكول.٢-٣٤و ١-٣٣وفقًا للمادة    ١                                                           
  من البروتوكول). ٤٥طرفًا من أطراف اتفاقية المنظمة اإلطارية عليه (المادة  ٤٠يبدأ نفاذ البروتوكول بعد تسعين يومًا من مصادقة    ٢
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  تكلفة األنشطة  مجال العمل
 (بآالف الدوالرات األمريكية)

 النتائج المتوقعة والمؤشرات العناصر/ األنشطة الرئيسية

األنشطة الممولة من   
المساهمات المقدرة 

 الطوعية

األنشطة الممولة من 
األموال الخارجة عن 

 الميزانية

  

ونشـــــر المحاضـــــر الرســـــمية  إعـــــداد(ب) 
  للدورة األولى الجتماع األطراف

إتاحــــــــــــــة المحاضــــــــــــــر الرســــــــــــــمية 
  لألطراف في الوقت المناسب

     ٢٤٢ ٣٠٠ ٢المجموع الفرعي لمجال العمل 
  اإلدارة والتنظيم والترتيبات واألنشطة األخرى  - ٣
الشؤون اإلداريـة والتنظيميـة  ١-٣

 العامة
٪ مــــــن األمــــــوال ٦٠تعبئــــــة نســــــبة   تعبئة الموارد  

  الخارجة عن الميزانية

الدعوة والمنشـورات والموقـع  ٢-٣
 اإللكتروني

إعداد وتنفيـذ خطـة االتصـال لتـرويج نفـاذ  ٦٤ ٢٠
  البروتوكول

اجتماع واحد علـى األقـل كـل سـنة 
مــــــع البعثـــــــات الدائمـــــــة لألطـــــــراف 

  المحتملة في جنيف
  توزيع المنشورات

عــــــــروض توضــــــــيحية فــــــــي ســــــــتة 
ـــــــى األقـــــــل  اجتماعـــــــات دوليـــــــة عل

  خالل الثنائية
      ٦٤  ٢٠  ٣ المجموع الفرعي لمجال العمل

مجمــوع تكــاليف األنشــطة الخاصــة 
  بكل مجاالت العمل

٨٩٠  ٤٧٦      
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  التذييل
  

  الميزانية اإلجمالية (بآالف الدوالرات األمريكية)

األنشطة الممولة من  
  المساهمات المقدرة الطوعية

األنشطة الممولة من األموال 
 الخارجة عن الميزانية

 المجموع

٢ ٧٦٨ تكاليف األنشطة - ١  ٣ ٤٢٩  ٦ ١٩٧  
٢ ٢٩٢ اإلطارية المنظمة اتفاقية  ٢ ٦٣٥  ٤ ٩٢٧  
١ ٢٧٠ ٧٩٤ ٤٧٦ بالبروتوكول صلة ذات  
٥ ٢٨٥  ١وظفينتكاليف الم - ٢  ٥ ٠٨٨  ١٠ ٣٧٣  

٥ ٢٨٥ اتفاقية المنظمة اإلطارية  ٤ ٥٦٣  ٩ ٨٤٨  
 ٥٢٥ ٥٢٥ صفر ذات صلة بالبروتوكول

٨ ٠٥٣ المباشرة مجموع التكاليف - ٣  ٨ ٥١٧  ١٦ ٥٧٠  
٧ ٥٧٧  اتفاقية المنظمة اإلطارية  ٧ ١٩٨  ١٤ ٧٧٥  
١ ٣١٩ ٤٧٦ ذات صلة بالبروتوكول  ١ ٧٩٥  

١ ٠٤٧ ٪)١٣تكاليف دعم البرامج ( - ٤  ١ ١٠٧  ٢ ١٥٤  
١ ٩٢١ ٩٣٦ ٩٨٥ اتفاقية المنظمة اإلطارية  
 ٢٣٣ ١٧١ ٦٢ ذات صلة بالبروتوكول

٩ ١٠٠ ٢ )٤+  ٣المجموع العام ( - ٥   ٩ ٦٢٤  ١٨ ٧٢٤  
٨ ٥٦٢ اتفاقية المنظمة اإلطارية  ٨ ١٣٤  ١٦ ٦٩٦  
١ ٤٩٠ ٥٣٨ ذات صلة بالبروتوكول  ٢ ٠٢٨  

  
  )٢٠١٤تشرين األول/ أكتوبر  ١٨العامة الخامسة، (الجلسة 

  
  
  

رية التـي تطبقهـا المنظمـة تفاقية األساسيين محسوبة على أساس أحدث التكاليف المعياإرشادية لموظفي أمانة االتكاليف    ١                                                           
. ٢٠١٧-٢٠١٦؛ وسيلزم احتساب التغييرات التي يمكن أن تطرأ فـي الفتـرة ٢٠١٥-٢٠١٤على مرتبات الموظفين في الفترة 

ومثلمل هو مبّين أعاله، فإن عقود الموظفين الحالية ممولة من المساهمات المقـدرة الطوعيـة، وسـيتم تمويـل تكـاليف مناصـب 
المقترحــة مــن مســاهمات خارجــة عــن الميزانيــة. وســيعتمد تنفيــذ الخطــة الخاصــة بــالموظفين والتعــديالت المــوظفين اإلضــافية 

الُمحتمــل إدخالهــا عليهــا، علــى تــوافر تلــك األمــوال فعليــًا وعلــى تطــور عــبء العمــل. وال تشــمل الخطــة الخاصــة بــالموظفين 
  حتياجات الفعلية والموارد المتاحة.عمليات التعيين واالنتداب المحتملة ألجل قصير التي ستستند إلى اال

دوالر أمريكي كإستثناء لمرة واحدة. من أجل تيسير تمويـل النفقـات المتوقعـة  ٣٠٠ ٠٠٠يتضمن مساهمة إضافية بمبلغ    ٢
  خالل المساهمات المقدرة الطوعية اإلضافية.
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FCTC/COP6(28)   ــة المنظمــة ــي اتفاقي ــدورة الســابعة لمــؤتمر األطــراف ف ــاد ال ــان انعق موعــد ومك
  االطارية

  
  من نظامه الداخلي،  ٤و ٣مؤتمر األطراف، وفقًا للمادتين 

  
  يقرر:

  
الســـابعة وكـــذلك الـــدورة األولـــى الجتمـــاع أن يقبـــل العـــرض المقـــدم مـــن الهنـــد الستضـــافة دورتـــه   )١(

في البروتوكول الخاص بالقضاء على االتجار غير المشـروع بمنتجـات التبـغ فـي الربـع األخيـر  ١األطراف
االتفاقيـــة بنهايـــة حزيـــران/  رهنـــًا بـــإبرام اتفـــاق استضـــافة مالئـــم بـــين حكومـــة الهنـــد وأمانـــة ٢٠١٦مـــن عـــام 

. وســتقرر هيئــة مكتــب مــؤتمر األطــراف المكــان والموعــد المحــددين بعــد أن تؤكــد لهــا أمانــة ٢٠١٥ يونيــو
  االتفاقية إبرام اتفاق االستضافة؛

  
، ستعقد الدورة السـابعة لمـؤتمر ٢٠١٥وفي حالة عدم إبرام اتفاق استضافة بنهاية حزيران/ يونيو   )٢(

مـن  ٣٣ مـن النظـام الـداخلي والمـادة ٣وفقـًا للمـادة  األطراف، والدورة األولى الجتماع األطراف فـي جنيـف
  البروتوكول على التوالي، وستحدد هيئة المكتب الموعد والمكان المناسبين للدورات.

  
  )٢٠١٤تشرين األول/ أكتوبر  ١٨(الجلسة العامة الخامسة، 

  
  

FCTC/COP6(29)   الخمسةانتخاب رئيس مؤتمر األطراف في اتفاقية المنظمة اإلطارية ونوابه  
  

  من نظامه الداخلي، ٢١مؤتمر األطراف، عمًال بأحكام المادة 
  

  أعضاء المكتب التالية اسماؤهم ليشكلوا هيئة المكتب: ينتخب  -١
  

  الدكتور أوليغ ساالغاي (االتحاد الروسي)  الرئيس:
  

  السيدة دوركاس كيبتوي (كينيا)  ٢نواب الرئيس:
  الدكتور حسن محمد (ملديف)  
  الدكتورة راينا روا (بنما)  
  السيد ماركوس سامو (واليات ميكرونيزيا الموحدة)  
  الدكتور جواد اللواتي (عمان)  

 .من البروتوكول ٤٥رهنًا بدخول البروتوكول حيز النفاذ وفقًا للمادة    ١                                                           
من النظام الداخلي لمؤتمر األطراف في اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحـة  ٢٤عمًال بأحكام المادة    ٢

نـواب الـرئيس وفقـًا لـه إلـى تـولي مهـام الـرئيس. والترتيـب المعـروض فـي هـذه  ىيـدعالتبغ سحبت القرعة لتحديد الترتيب الـذي 
 القائمة هو الترتيب الناتج عن سحب القرعة.
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  أن يعمل مقررًا من بين نواب الرئيس الخمسة: يقرر  -٢
  

  الدكتور حسن محمد (ملديف)  المقرر:
  

  )٢٠١٤تشرين األول/ أكتوبر  ١٨(الجلسة العامة الخامسة، 
  
  

   =     =  =  


