
 

مؤتمر األطراف في اتفاقية منظمـة 
الصـــحة العالميـــة اإلطاريـــة بشـــأن 

   مكافحة التبغ

  

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

  
  
  
  

  قــرار
  
  

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

  األطراف،مؤتمر 
  

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 

الفكــرة الخاطئــة بشــأن ســالمة اســتخدام النرجيلــة مقارنــة بمنتجــات التبــغ المدخنــة األخــرى قــد أســهمت  العــالمي وأن
إسهامًا كبيرًا في تقبل النرجيلة االجتماعي والثقافي على نطاق واسع وفـي االرتفـاع الشـديد المالحـظ فـي اسـتخدامها 

  على الصعيد العالمي؛
  

لمــدخن بالنرجيلــة مميتــًا مثلــه مثــل منتجــات التبــغ األخــرى وٕاذ يشــدد علــى حســن توثيــق مســألة كــون التبــغ ا
ومسببًا لمجموعة من األمراض بما فيها أمراض القلب واألوعية الدموية ومختلـف أنمـاط السـرطان وأمـراض الجهـاز 

  التنفسي وغيرها من األمراض؛
  

تثمر فـي إنتـاج النرجيلـة تسـوسواها مـن الكيانـات التجاريـة وٕاذ يحيط علمًا بأن دوائر صناعة التبغ العالمية 
وأن توزيعهــا لــم يعــد أمــرًا مقصــورًا علــى دوائــر الصــناعة المحليــة ممــا قــد يــؤدي إلــى زيــادة اســتخدامها وتفــاقم الوبــاء 

  المتصل بها ليس في البلدان التي يشيع عادة استخدام النرجيلة فيها فحسب بل على المستوى العالمي أيضًا؛
  

لـــى توجيهـــات واضـــحة تتصـــل بالنرجيلـــة والســـمات الخاصـــة التنظيميـــة وٕاذ يعتـــرف بـــأن األطـــراف تحتـــاج إ
  الفريدة الستخدامها؛

  
وٕاذ يشــدد أيضــًا علــى كــون إنشــاء آليــة لتبــادل المعلومــات عــن مختلــف جوانــب منتجــات تبــغ النرجيلــة بــين 

  ،األطراف أمرًا حيويًا لتحقيق النجاح في مكافحة استخدام النرجيلة
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 إلى االضطالع بما يلي: األطراف يدعو -١

علـــى المســـتوى الـــوطني وســـائر البحـــوث المعنيـــة إدراج منتجـــات تبـــغ النرجيلـــة فـــي نظـــم المراقبـــة   (أ)
، بمـــا يشـــمل المســـتهلكين وأنـــواع المنتجـــات والمـــواد ووضـــع المرتســـمات الوطنيـــة بشـــأن اســـتخدام النرجيلـــة

 ؛المضافة وقنوات البيع

طاريــة فيهــا فيمــا يتصــل بمنتجــات تبــغ النرجيلــة مــن خــالل إدمــاج تعزيــز تنفيــذ اتفاقيــة المنظمــة اإل  (ب)
 تدابير المكافحة والوقاية الخاصة بالنرجيلة في تدابير مكافحة التبغ؛

  
 أمانة االتفاقية ما يلي: يطلب من -٢

 :بما يليأن تدعو المنظمة إلى االضطالع   (أ)

افحـــة منتجـــات إعـــداد تقريـــر عـــن الخيـــارات السياســـية وأفضـــل الممارســـات فـــي مجـــال مك )١(
التبــغ باســتخدام النرجيلــة فــي ضــوء اتفاقيــة المنظمــة اإلطاريــة لتقديمــه إلــى مــؤتمر األطــراف فــي 

 دورته السابعة؛

 إدماج رفع التقارير عن استخدام النرجيلة في جميع أنشطة جمع البيانات ذات الصلة؛ )٢(

ج رفع التقارير عن استخدام التبليغ الخاصة باتفاقية المنظمة اإلطارية وتدم استمارةأن تستعرض   (ب)
  ؛النرجيلة عند االقتضاء

  
أن تتشاور مـع أمانـة المنظمـة فـي تقصـي إمكانيـة إدراج المسـائل المتعلقـة باسـتخدام النرجيلـة فـي   (ج)

  مركز معارف عالمي؛
  

أن ُتوِرد، حسـب االقتضـاء، إشـارة محـددة إلـى منتجـات تبـغ النرجيلـة ونقاشـًا بشـأن تلـك المنتجـات   (د)
 ٩المناقشــات الجاريــة حاليــًا فــي مجموعــة الصــياغة، وخصوصــًا فــي الفريــق العامــل المعنــي بالمــادتين فــي 
 من اتفاقية المنظمة اإلطارية. ١٠و

  
  

  )٢٠١٤تشرين األول/ أكتوبر  ١٨، الخامسة(الجلسة العامة 
  
  

=     =     =  


