
 
  منظمـة الصحـة العالميـة

  A/FCTC/COP/1/3  مؤتمر األطراف في اتفاقية
  ٢٠٠٦ يناير/  الثانيكانون ٢٣  منظمة الصحة العالمية اإلطارية         

    بشأن مكافحة التبغ   
  الدورة األولى

     من جدول األعمال المؤقت ٢البند 
  
  
  
  

   تقرير األمانة المؤقتة وحالة اتفاقية منظمة الصحة العالمية
   بشأن مكافحة التبغاريةاإلط

  
  

  
  ةـمقدم

  
 ١-٥٦ج ص ع   القـرار    ،٢٠٠٣مـايو    / في أيار  ،اعتمدت جمعية الصحة العالمية السادسة والخمسون       -١

 من هذه االتفاقية علـى      ٢-٢٤وتنص المادة   . اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ       حول  
 منـذ   ،وتعمل المنظمة . "إلى أن يتم تعيين وإنشاء أمانة دائمة      "ألمانة  أن تتولى منظمة الصحة العالمية وظائف ا      

تزويد الدول األعضاء بالدعم التقنـي والقـانوني الـالزم          الرامية إلى   جهود  ال على توجيه    ،٢٠٠٣مايو   /أيار
ام إليهـا  لتعزيز بناها األساسية وتشجيع توقيع االتفاقية اإلطارية والتصديق عليها واعتمادها وقبولها واالنـضم   

القطرية، أنشطتها فـي    المكاتب   المكاتب اإلقليمية و   التي تضم وواصلت المنظمة، عن طريق شبكتها      . وتنفيذها
مجال بناء القدرات، وتقديم المساعدة التقنية والقانونية على المستوى الـوطني، وإعـداد الـسياسات واألدلـة                 

 الخبرات والموارد وتبادل المعلومات في      العتماد على اوتمكنت األمانة من    . وتحديد أفضل الممارسات   العملية،
غير  مكافحة التبغ، وذلك عن طريق مذكرات التفاهم و         الدول األعضاء في مجال     قدرات ءالتفاقية وبنا لترويج  ال

 بين المنظمة واألمم المتحدة ووكاالتها المتخصصة وسائر المنظمـات الحكوميـة            المستخدمةالوسائل  ذلك من   
لفريق العامـل الحكـومي الـدولي المفتـوح         تنظيم دورتين عقدهما ا   ويسرت المنظمة أيضا    . يةالدولية المعن 

 والدورة الثانية مـن     ٢٠٠٤يونيو   / حزيران ٢٥إلى   ٢١ من    في الفترة  العضوية، حيث انعقدت الدورة األولى    
للفريق العامل الحكومي وقدمت األمانة إلى الدورة الثانية   . ٢٠٠٥فبراير   / شباط ٤إلى  يناير   / كانون الثاني  ٣١

 /من حزيران(الدولي المفتوح العضوية تقريرا عن أنشطتها منذ انعقاد دورته األولى وحتى انعقاد دورته الثانية 
 التقرير الحالي أنشطة األمانة منـذ انعقـاد الـدورة           ويغطي). ٢٠٠٤ديسمبر   /إلى كانون األول   ٢٠٠٤يونيو  

  ).٢٠٠٥ديسمبر  / لغاية كانون األول٢٠٠٥مارس  /أي من آذار(الثانية للفريق العامل، 
  

 والـدعم   يـة حلقات العمل ال: اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ       
   وبناء القدراتإذكاء الوعيمجال  التقني في

  
ات  وبناء القدر  إذكاء الوعي  في مجال    يةلحلقات العمل ل تقديم الدعم    ،٢٠٠٥ في عام    ،واصلت المنظمة   -٢

واإلنفاذ والتنفيذ التي نظمت للمسؤولين الحكوميين والمهنيين الصحيين  وسائر المسؤولين المعنيـين بمكافحـة            
حلقـة  ال ،٢٠٠٥أبريل   / نيسان ٨ إلى   ٥ في بوينس آيريس في الفترة من        ،واستضافت حكومة األرجنتين  . التبغ
 منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحـة         وبناء القدرات فيما يخص اتفاقية     إلذكاء الوعي  األولى   يةالعمل
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الدول ثالث من    األعضاء في السوق المشتركة لدول أمريكا الجنوبية و        األربعلدول  صالح ا ظمت ل التبغ، التي نُ  
 /نيـسان  ١٣ إلى   ١١واستضافت حكومة ترينيداد وتوباغو في بورت أوف سبين في الفترة من            . إليهاالمنتسبة  

 مـن سـبع دول أعـضاء      لصالح  ظمت   وبناء القدرات التي نُ    إلذكاء الوعي  الثانية   يةلعملحلقة ا ال ٢٠٠٥أبريل  
صالح  وبناء القدرات لإلذكاء الوعي الثالثة  دون اإلقليمية    يةحلقة العمل الوعقدت المنظمة   .  الكاريبي منطقة البحر 

وعقـدت  . رازافيـل  فـي ب   ٢٠٠٥يونيو   / حزيران ٢٤ إلى   ٢١ثماني دول من أفريقيا الوسطى في الفترة من         
 دولة من الدول األعضاء في إقليم شـرق         ١٢ وبناء القدرات في     إلذكاء الوعي  الرابعة   يةحلقة العمل الالمنظمة  

 إلى ٢٨المتوسط التابع لمنظمة الصحة العالمية، واستضافت حكومة األردن هذه الحلقة في عمان في الفترة من 
 صالح عـشر   وبناء القدرات ل   إلذكاء الوعي  الخامسة   يةالعملحلقة  الوعقدت المنظمة   . ٢٠٠٥يوليو   / تموز ٣٠

 إلى  ٣من الدول األعضاء في المجموعة اإلنمائية ألفريقيا الجنوبية، واستضافتها حكومة ناميبيا في الفترة من               
أنشطة إذكاء الوعي    أو يومين من     بعد يوم  هذه الحلقات    وجاءت. وكه في ويند  ٢٠٠٥أكتوبر   / تشرين األول  ٥

التفاقية اإلطارية ودعم الدول األعـضاء     لللترويج  القطاعات الحكومية المعنية كوسيلة     توعية   كزت على التي ر 
 تعاقدية في االتفاقية، وتالها يوم واحد أو يومان من المشاورات بين المسؤولين الـصحيين               لكي تصبح أطرافاً  

  .ل مكافحة التبغتناولت المسائل الخاصة باالستراتيجيات العملية لبناء القدرات من أج
  
 عن قوانين مكافحة التبغ وتنفيذ اتفاقيـة منظمـة الـصحة            بلدانية ية حلقة عمل  وعقدت المنظمة أيضاً    -٣

 من إقليم جنوب شرق آسيا، واستضافتها حكومة ميانمار فـي           اً دولة عضو  ١١العالمية اإلطارية شاركت فيها     
 أربعة أيام جرت خاللهـا      يةحلقة العمل الستغرقت  وا.  في يانغون  ٢٠٠٥يونيو   / حزيران ٢٣ إلى   ٢٠الفترة من   

كما عقدت المنظمـة حلقـة      . مناقشة المسائل المتعلقة بتنفيذ االتفاقية اإلطارية وإنفاذ التشريعات الوطنية بشأنها         
 من إقليم جنوب المحيط الهادئ بما       اً دولة عضو  ١٤ شاركت فيها    اتخاذ إجراءات  من أجل     إلذكاء الوعي  يةعمل

 إلـى   ١٥ في مدينة نادي فـي الفتـرة مـن           يةحلقة العمل الستراليا، واستضافت حكومة فيجي     ألندا و فيها نيوزي 
" التوعية من أجل العمـل    " أخرى عن    ية، عقدت المنظمة حلقة عمل    أخيراًو. ٢٠٠٥نوفمبر   /تشرين الثاني  ١٧

ى الـصين واليابـان      باإلضافة إل   رابطة أمم جنوب شرق آسيا،      البلدان األعضاء في    من  بلدان ١٠شارك فيها   
 / تـشرين الثـاني    ٢٥ إلـى    ٢٢من  في الفترة    وذلك في مانيال     )٣+ ما يعرف باسم آسيان     (وكوريا الجنوبية   

  المحـرز  التقدمب والتعجيلواستهدفت المشاورة تعزيز الجهود الراهنة لمكافحة التبغ وإدامتها،         . ٢٠٠٥نوفمبر  
 المستويات، جميع بالمبادرات والشبكات على  كامالًربطاً التبغ في تنفيذ أحكام االتفاقية اإلطارية، وربط مكافحة

 في مجال  المضطلع بهالنظام الغذائي والنشاط البدني والصحة، واألنشطةلبما فيها أنشطة االستراتيجية العالمية 
  .األمراض غير السارية

  
 فـي   ء القدرات في الصين    وطنيتين إلذكاء الوعي وبنا    يتين عمل نوعقدت منظمة الصحة العالمية حلقتي      -٤

أكتوبر  / تشرين األول  ٣١ من    في الفترة   وفي نيجيريا  ٢٠٠٥يونيو   / حزيران ٣مايو إلى    / أيار ٣٠ من   الفترة
 الراميـة إلـى    دعم العمليات الوطنية     هاتين الحلقتين وكان الغرض من    . ٢٠٠٥نوفمبر   / تشرين الثاني  ١إلى  

  .اد الظروف المناسبة لتنفيذ االتفاقية متعاقدة وإيجإلى االتفاقية كأطرافاالنضمام 
  
 إلذكـاء الـوعي    ية، وتنظيم حلقات عمل   على نحو فاعل   احتياجات البلدان من المساعدة التقنية       ولتلبية  -٥

إلى الحصول على مالحظات المشاركين      المنظمة   سعت البلدان المشاركة،    التي تهم  للمسائل   وبناء القدرات وفقاً  
حلقات ال وترد في الملحق نبذة عامة عن المشاركة في     .  عن طريق أداة تقييمية رسمية     ية وذلك حلقات العمل ال في
نـوفمبر   / تشرين الثـاني   إلى ٢٠٠٤مارس   /من آذار في الفترة    وبناء القدرات المعقودة     إلذكاء الوعي  يةعملال

  .وعن تقييمات لتلك الحلقات العملية، ٢٠٠٥
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 الـدول   التـي قـدمتها   صول على المساعدة القانونية والتقنية      وواصلت المنظمة االستجابة لطلبات الح      -٦
كمـا قـدمت   . االنضمام إليهاأو  هاقبول وأالموافقة عليها  وألتصديق على االتفاقية  الترويج ل األعضاء من أجل    

جلـسات  عقـد ال  المنظمة دعمها لألنشطة الوطنية الموجهة نحو تنفيذ االتفاقية، بما في ذلك إسداء النـصح، و              
 دعماً وتوزيعها    والمنشورة  المعلومات المطبوعة  بث، وتنظيم العروض الخارجية في شتى المحافل، و       ميةاإلعال

  .نشطة مكافحة التبغأل
  

  بناء القدرات والتدريب
  

  التشريعات الخاصة بمكافحة التبغ
  
مـن خـالل تقـديم      وذلـك    للطلبات التي تردها من الدول األعضاء        في االستجابة  المنظمة   استمرت  -٧

وواصلت أيضا إعـداد    .  الوطنية لمكافحة التبغ وسنّها وتطبيقها     صياغة القوانين المساعدة القانونية والتقنية في     
دعم الجهود التي تبذلها الدول األعضاء في وضع تشريعاتها الخاصة بمكافحة           لوتوزيع المواد القانونية والتقنية     

  .التبغ
  

  ات مكافحة التبغياقتصاد
  
وستقوم الدراسات بتقييم   . سات عن التبغ والفقر في كل من بوليفيا ونيجيريا والفلبين         استهلت ثالث درا    -٨

 الوطني لبحوث السرطان في الواليات المتحدة والمنظمـة         عهدوسيقوم الم .  على الفقر والتنمية    من آثار  لتبغما ل 
ث المعلومـات عـن      أحد وستوفر تلك الدراسة   مكافحة التبغ،    دراسة من وضع المعهد عن اقتصاديات      بإصدار

. بغ، خاصة في البلـدان الناميـة      ات مكافحة الت  يتجارب البلدان في السنوات الخمس الماضية في مجال اقتصاد        
  . مكافحة التبغلمقاومة بوسائل هامة لدحض الحجج االقتصادية المستخدمة اً الحكومات أيضراسةزود  الدوست

  
  مشاريع بناء القدرات الوطنية

  
صندوق األمم المتحـدة     /ستعراض الذي تجريه مؤسسة األمم المتحدة     االة األولى من     المرحل تم إنجاز   -٩

مل المراحل الالحقة وضـع     وستش. لى استعراض مكتبي للمشاريع   واشتملت تلك المرحلة ع   . للشراكات الدولية 
بـدأت  كمـا   .  مكافحة التبـغ   في مجال ستخدم كأداة لبناء القدرات الوطنية      النتيجة النهائية لالستعراض التي ستُ    

بوركينا فاصو يغطي الذي "  من آثار التبغ المضرةارقةحماية األطفال والشباب األف"المرحلة الثانية من مشروع 
 / المرحلـة فـي كـانون األول       وستكتمل تلك .  بتمويل من الحكومة الفرنسية    والكاميرون وكوت ديفوار ومالي   

  .٢٠٠٦ديسمبر 
  

  إعداد المواد األساسية
  
.  واسععلى نطاق" Building blocks for tobacco control: A Handbook" المطبوع المعنونتم توزيع   -١٠

سـبانية والروسـية     الصينية واأل  الطبعات له في كتيب باللغة الفرنسية، ويجري اآلن إنتاج          كما تم نشر ملخص   
 الخاصـة  يـة العملحلقات ال مختلفواستخدمت صيغة القرص المدمج من الكتاب كمادة مرجعية تقنية في       . منه

 إصدار مجموعة جديدة تتألف من ثمانية تقـارير فـي سلـسلة             وسيجري قريباً . إذكاء الوعي ببناء القدرات و  
"Success stories and lessons learnt."  
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  الترصد والبحث
  

  لشباب والتبغعن امسح عالمي 
  
في الواليات المتحدة األمريكيـة     نظمت المنظمة، بالتعاون مع مراكز مكافحة األمراض والوقاية منها            -١١

وقـد عقـدت هاتـان الحلقتـان        . حلقتين عمليتين إقليميتين عن سياسة وبرامج ترصد التبغ       ) أتالنتا، جورجيا (
، وفي كويرنافاكا، المكسيك،    )٢٠٠٥فبراير  / شباط( لصالح بلدان إقليم جنوب شرق آسيا        كالعمليتان في بانكو  

ومن المقرر عقد حلقة عملية أخـرى لـصالح         ). ٢٠٠٥أكتوبر  / رين األول تش(لصالح بلدان إقليم األمريكيتين     
والغرض من الحلقات العملية هذه هـو ضـمان إمكانيـة           . ٢٠٠٦يوليو  / بلدان إقليم شرق المتوسط في تموز     

 عن طريق الدراسة االستقصائية، استخداماً فعـاالً مـن أجـل            ،استخدام المعطيات التي يتم جمعها من البلدان      
  .السياسات وتنفيذهاصياغة 

  
  لمهنيين الصحيينالخاص باالمسح العالمي 

  
لمهنيين الصحيين في كل إقليم مـن أقـاليم المنظمـة           الخاص با أجري اختبار تجريبي للمسح العالمي        -١٢
 ألبانيا واألرجنتين وبـنغالديش     التي تضمنها المسح  دراسة التجريبية   ال المواقع التي أجريت فيها      وشملت. الستة
وشملت الدراسة التجريبية المواقف بـشأن دور       . وسنة والهرسك وكرواتيا ومصر والهند والفلبين وأوغندا      والب

المهنيين الصحيين في مكافحة التبغ والتدريب الخاص الذي يتلقاه المهنيون الصحيون فـي إسـداء المـشورة                 
ألمراض والوقاية منها اإلعالن    وتولت المنظمة ومراكز مكافحة ا    . للمرضى الراغبين في اإلقالع عن التدخين     

وسيجري توسـيع   . ٢٠٠٥ لعام   لالمتناع عن التدخين   نتائج المسح بصورة مشتركة بمناسبة اليوم العالمي         عن
سـبتمبر   /وعقدت في أيلـول   .  آخر من جميع أقاليم المنظمة الستة       بلداً ٣٠ ما ال يقل عن      ليشملنطاق المسح   

  .خر من منسقي البحوث على تنفيذ المسح حلقة عمل في بانكوك، لتدريب عدد آ٢٠٠٥
  

  األنشطة المتصلة بالشباب والتبغ
  
مسودة الدالئل الخاصـة بتعـاطي المـراهقين لمـواد     في  بشأن مكافحة التبغ مساهمة المنظمة  قدمت  -١٣

 لمقـدمي خـدمات    من البرنامج التوجيهي بشأن صحة المراهقين، والمخـصص          اإلدمان، والتي ستؤلف قسماً   
  .الصحيةالرعاية 

  
   بالجنسين والتبغالمتعلقةاألنشطة 

  
 في أول ندوة دولية عن المرأة والتبغ، والتي كان          ،٢٠٠٥أكتوبر   / في تشرين األول   ،شاركت المنظمة   -١٤

  . سبانياأسبانية للمرأة والتبغ بتمويل من حكومة ، وقامت بتنظيمها الشبكة األ"البحث عن نهج آخر"موضوعها 
  
" سياسات مكافحة التبغ المالئمـة الحتياجـات الجنـسين        بشأن  توصيات  " وضع   علىوتعكف المنظمة     -١٥

جيات يفي االسـترات  ) الرجال والنساء (لغرض ضمان مراعاة عوامل االختطار واالحتياجات الخاصة بالجنسين         
ة الدولية،  مركز بحوث التنمي   / بحوث مكافحة التبغ الدولية     مؤسسة وبالتعاون مع . الوطنية الشاملة لمكافحة التبغ   

 يـومين ونـصف    تناول هذا الموضوع واسـتغرق  اجتماعاً،٢٠٠٥نوفمبر /  في تشرين الثانيعقدت المنظمة 
 البحثي في مجال الجنـسين والـصحة        برنامج العمل تحديث  : وشملت غايات االجتماع األخرى ما يلي      .اليوم

  .كافحة التبغمفي مجال  استجابة الجنسين رصدوالتبغ، ومناقشة للمؤشرات التي تيسر 
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  اإلقالع عن التدخين
  
ترجمة توصيات منظمة الصحة العالمية بشأن السياسات الخاصة باإلقالع عن التدخين ومعالجة            تمت    -١٦

  .  إلى الفرنسيةاالعتماد على التبغ
  

  إراديبشكل الالتعرض لدخان التبغ 
  
توصيات بشأن االستراتيجيات والسياسات الخاصة باألماكن الخاليـة        "تعمل المنظمة اآلن على إصدار        -١٧

وسائل تحقيق التقدم في مكافحة التبغ في القـرن الحـادي           "، وذلك كجزء من سلسلة المنظمة عن        "من الدخان 
، ٢٠٠٥نـوفمبر   /تشرين الثاني في ،ومونتيفيديظم اجتماع دولي للخبراء في  لهذه الغاية، نُ وتوخياً". والعشرين

وشـارك فـي    .  هوبكنز للصحة العمومية في الواليات المتحـدة األمريكيـة         زوذلك بالتعاون مع مدرسة جون    
 واألماكن الداخلية الخالية من الدخان      بشكل الإرادي المشاورات منفذو حمالت الوقاية من التعرض لدخان التبغ         

  . أنحاء العالم لمناقشة معطياتهم وتجاربهموالباحثون في هذا المجال من جميع 
  

  المتعددة الجوانباألنشطة 
  
تشارك مبادرة التحرر من التبغ مشاركة فعالة في الفريـق التـوجيهي لمكافحـة              : مكافحة السرطان   -١٨

ولقـد سـاهمت    . منظمة العالمية لمكافحة السرطان   الالسرطان التابع للمنظمة، والذي يقوم بوضع استراتيجية        
  .بادرة بتقديم عنصر مكافحة التبغ في النموذج الخاص بالوقاية من التقرير العالمي عن مكافحة السرطانالم
  
، مشروعا يرمي لدراسة    السلاستهلت مبادرة التحرر من التبغ، بالتعاون مع شراكة دحر          : دحر السل  -١٩

 خدمات الرعايـة الـصحية       مكافحة التبغ في   دمجالصلة بين التبغ والسل، ولوضع توصيات خاصة بسياسات         
هذا المـشروع   منهجي لما كُتب عن     وأجري استعراض   . األولية باتباع نهج عملي فيما يخص الصحة الرئوية       

 االستعراض فـي     ذلك وتم نشر . بالتعاون مع المنظمة  و االتحاد الدولي لمكافحة التدرن وأمراض الرئة        من ِقَبل 
  .٢٠٠٦عام 

  
   ووسائل اإلعالمالتواصل

  
  لالمتناع عن التدخينعالمي اليوم ال

  
المهنيـون   "احتفل به تحـت شـعار     ، والذي   ٢٠٠٥ في عام    لالمتناع عن التدخين   اليوم العالمي    اتسم  -٢٠

متابعـة  ب من جميع أنحـاء العـالم، و       من ِقَبل جمعيات مهنية صحية    فعالة  بمشاركة  " الصحيون ومكافحة التبغ  
 الصحية وإكمال   ية المهن للجمعياتواعد ممارسات مكافحة التبغ      والجديدة مثل تعزيز مدونة ق     الراهنةالمبادرات  

، ٢٠٠٦لالمتناع عن التدخين لعـام      ويجري اآلن التحضير لليوم العالمي      . أول مسح عالمي للمهنيين الصحيين    
  ". بجميع أشكاله وأقنعتهقاتلالتبغ "سيحتفل به تحت شعار الذي 

  
   التبغرصد دوائر صناعة

  
 بشأن الشفافية في مكافحة التبغ، واصلت منظمة الصحة العالمية إصدار           ١٨-٥٤ص ع ج   بالقرار   عمالً  -٢١

 الجاريـة بين المشاريع   ومن  . وإتاحتها عن طريق االنترنت    التبغ    دوائر صناعة  تقاريرها الشهرية عن أنشطة   
  . هامشروع إلنشاء قاعدة للبيانات لتيسير توافر المعلومات الواردة في تلك التقارير وزيادة فائدت
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  تنظيم منتجات التبغ
  

  تنظيم المنتجات
  
مدير العام ليكون بمثابة    كلف فريق الدراسة المعني بتنظيم منتجات التبغ التابع للمنظمة، الذي أسسه ال             -٢٢

 إسداء المشورة إلى المنظمة بـشأن التوصـيات         بمهمةلبحث المسائل الخاصة بتنظيم منتجات التبغ،       مجموعة  
طر والمسائل التنظيمية الخاصة بمنتجات التبغ ذات الصلة باتفاقيـة منظمـة            اُألب  يتعلق فيما للحكومات   المقدمة

 سد الثغرات القائمـة     الغرض منها  ويجري فريق الدراسة بحوثاً   . الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ     
ـ         كما  في مجال مكافحة التبغ،       مـن   ١١ و ١٠ و ٩واد  يعمل على تطوير القدرات المختبرية الالزمة لتنفيـذ الم

  فـي ريـو دي جـانيرو       ٢٠٠٥ يونيو   / االجتماع الثاني لفريق الدراسة في حزيران      وعقد. االتفاقية اإلطارية 
علمية وضعها فريق الدراسة بشأن     استشارية  ومن النتائج التي توصل إليها االجتماع إصدار مذكرة         . البرازيلب

ضع مسودة التوصيات بشأن تعيين الحد األعلى للمواد السمية         ، التي ستترجم إلى اللغة العربية، وو      النارجيالت
مات البيولوجية للتعرض لدخان     إعداد ورقة عن الواص    ويواصل فريق الدراسة أيضاً   . الموجودة في دخان التبغ   

ـ    .  من سلسلة التقارير التقنية    جزءاًالتبغ، والتي ستكون     مات البيولوجيـة   وتتضمن االستعماالت الممكنة للواص
 في المرحلـة التـي تـسبق        مخاطر منتجات التبغ الجديدة،   والتعرف على    تعرض السكان لدخان التبغ،      ترصد
ـ      وعند توافر أفضل  . المخاطر المحتملة  وبحث وتقييم    التسويق مات البيولوجيـة،    البينات العلمية بـشأن الواص

تعيين الحدود القـصوى    سيتمكن فريق الدراسة من ربط هذه المعارف المحرزة بالتوصيات الخاصة بسياسات            
 ورقـة عـن     ٢٠٠٥ في الربع األخير من عام        المنظمة أصدرتقد  و. للمواد السمية الموجودة في دخان التبغ     

  .تنظيم منتجات التبغ في كندافي مجال ممارسات الأفضل 
  
 ومـن .  شبكة منظمة الصحة العالمية لمختبرات التبغ      المنظمة لتوصيات فريق الدراسة، أنشأت      ووفقاً  -٢٣

 مـن المختبـرات الحكوميـة والجامعيـة          مختبراً ٢٤ رابطة تضم    بشكل رسمي إنشاء   هذه الشبكة    نتائج إقامة 
إجراء االختبارات والبحوث الخاصـة     في ميدان   والمستقلة التي تعمل على تعزيز القدرات الوطنية واإلقليمية         

موقف ء تلك القدرات ستصبح الشبكة في       وببنا.  من االتفاقية اإلطارية   ٩بمحتويات منتجات التبغ بموجب المادة      
 في مجال اختبار التبغ وبحوثه وتطوير        مهيمناً صناعات التبغ التي شغلت لعدة عقود موقعاً      ل يمكّنها من التصدي  

التطـويري   برنامجاً للعمل ،  ٢٠٠٥أبريل   /ووضعت الشبكة، إبان اجتماعها األول في نيسان      . الطرائق الدولية 
احتياجـات  إقامة برامج للتدريب وقنوات لالتصال كمـا يـشمل       نية في المستقبل، و   تعاويشمل إجراء دراسات    

وسيقوم أحد هذه المشاريع بتـدريب      . العاملين وتطوير الطرائق ومنتديات لتبادل المعلومات وتحديد األولويات       
في المعهد الوطني   العلميين من البلدان النامية على إجراء االختبارات والبحوث الخاصة بمنتجات التبغ            الخبراء  

. للصحة العمومية والبيئة في هولندا ومراكز مكافحة األمراض والوقاية منها في الواليات المتحدة األمريكيـة              
 للقطران والنيكوتين وأول أكسيد الكربون الختبار مـدى         المقارنوصمم مشروع آخر، وهو مشروع االختبار       

تائج، وإمكانية دمـج    لى عينات السجائر، والتوافق بين الن      االختبارات ع  تلككفاءة مختبرات الشبكة في إجراء      
فهم منتجات التبغ على الصعيد العالميفي ع النتائج للتوس.  

  
 وشبكة مختبرات التبغ في تحديد المعيار الدولي الختبار السجائر اآللي الذي يراعي             المنظمةوشاركت    -٢٤

 للمنظمة  ١٢٦ التابع للجنة التقنية     ٩ي الفريق العامل    وشاركت المبادرة والشبكة ف   . اهتمامات الصحة العمومية  
 ة صـناع خبراء علميين ينتمون إلى دوائـر   من   ، بالدرجة األولى،  الدولية لتوحيد المقاييس، ويتألف هذا الفريق     

  دوائـر  تستخدمهو اختبار تدخين السجائر اآللي، وهو اختبار خاطئ         بروتوكول تعديل   إلىالتبغ، وذلك للدعوة    
  .أن بعض السجائر أكثر مأمونية من غيرهابالترويج لفكرة بغ لتضليل الجمهور  التةصناع
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 في فـريقين آخـرين تـابعين         أيضاً ، في منظمة الصحة العالمية،    وشاركت مبادرة التحرر من التبغ      -٢٥
وضـعت  ، التـي    )تصميم بيئة المباني   (٢٠٥الفريق األول هو اللجنة التقنية      . للمنظمة الدولية لتوحيد المقاييس   

عدم وجود أي  يرى   أبدت منظمة الصحة العالمية موقفاً    و ،مسودة دالئل بشأن معايير جودة الهواء داخل المباني       
علـى   الـالإرادي  الهواء داخل المباني من دخان التبغ        بتنقية يسمح   ، في الوقت الراهن،   الترشيح /نظام للتهوية 
 حماية الناس من التعـرض لـدخان التبـغ          علىالترشيح  لذا، وبالنظر لعدم قدرة نظم التهوية و      . النحو الكامل 
، ينبغي إدراج توصيات بهذا الشأن في معايير جودة الهواء داخل المباني، التـي وضـعتها اللجنـة                  الالإرادي
الالإرادي هـي    والطريقة المجدية الوحيدة التي تسمح بحماية الناس من التعرض إلى دخان التبغ              ،٢٠٥ التقنية

 ،والفريق الثاني هو الفريق العامل المعنـي بالمـسؤولية االجتماعيـة        . يمنع فيها التدخين  صلة  تعيين أماكن منف  
وبالنظر لطبيعة منتجات التبغ،    .  معايير تحديد المسؤولية االجتماعية    ،٢٠٠٨ في عام    ،ويتوقع أن يصدر الفريق   

  بـين  وجود أي توافـق   عدم  فإن الموقف الذي اتخذته منظمة الصحة العالمية في هذه االجتماعات يتلخص في             
  .آلخرأنهما ضدان ال يتالقيان وينفي أحدهما االمسؤولية االجتماعية وبين  التبغ وةصناع

  
  الشبكة العالمية لمبادرة التحرر من التبغ

  
  المنظمات غير الحكومية

  
التوجيـه   " والمالي للوكالة المانحة بـشأن مبـادرة       السرديانتهت المنظمة من إعداد التقرير السنوي         -٢٦

، التي تمولها مؤسسة األمم المتحدة من أجل تعزيز قدرات المنظمات غير الحكومية،   "اإليجابي لمشاعر الغضب  
 المنظمات  أسرةوجرت عملية الحشد في إطار الشراكة مع        . خاصة في البلدان النامية، في مجال مكافحة التبغ       

 لبناء القدرات   لق بإذكاء الوعي وتنظيم حلقات عملية     بأنشطة فيما يتع  إلى االضطالع    ذلك   وأدىغير الحكومية،   
ومازالت عملية الحشد مستمرة، حيث تعمل المنظمـات غيـر          . بالتعاون مع عدد من المنظمات غير الحكومية      

على تعاون المنظمة في     في بعض األحيان     التي تعتمد  على تعزيز العملية     ، في أغلب األحيان   الحكومية بنفسها 
تحالف االتفاقية اإلطارية التـي نظمـت       الخاصة ب  يةحلقة العمل الن األمثلة على هذا التعاون      وم. المجال التقني 

 /شرق المتوسط في الدار البيضاء، المغرب في حزيـران        في اإلقليم األفريقي وإقليم     للبلدان الناطقة بالفرنسية    
  .٢٠٠٥ يونيو

  
  ية بمكافحة التبغفرقة عمل األمم المتحدة المشتركة بين الوكاالت المخصصة المعن

  
انعقد االجتماع السادس لفرقة عمل األمم المتحدة المشتركة بين الوكاالت المخصصة المعنية بمكافحة               -٢٧
 حيث شاركت   ،، في جنيف  ٢٠٠٥ديسمبر   / كانون األول  ١نوفمبر إلى    / تشرين الثاني  ٣٠ من    في الفترة  التبغ

المفوضية في االجتماع اثنتا عشرة وكالة باإلضافة إلى        ت  وشارك. منظمة العمل الدولية في تنظيمه واستضافته     
وناقش المشاركون شتى مجاالت االهتمام، وبصفة خاصة أماكن العمل الخالية من الدخان، والتبـغ              . األوروبية

 على  كما اتفقوا  ، التبغ ومسؤولية الشركات االجتماعية    ةوالفقر، واالتجار غير المشروع بمنتجات التبغ، وصناع      
تقرير المقبل الذي سيقدمه األمين العام إلى المجلس االقتصادي واالجتماعي التابع لألمم المتحدة بشأن              صيغة لل 

  .٢٠٠٦يوليو  /أنشطة فرقة العمل، والذي سيعرض على دورة المجلس الموضوعية في تموز
  

  المراكز المتعاونة مع المنظمة في مجال مكافحة التبغ
  
 / فـي أيلـول  عقد التبغ، الذي ةز المتعاونة مع المنظمة في مجال مكافح   نتائج االجتماع مع المراك    من  -٢٨

ويقـدم الكتيـب    .  بالمراكز المتعاونة مع المنظمة في مجال مكافحة التبغ        إصدار كُتيب خاص  ،  ٢٠٠٤سبتمبر  
األنشطة التي تقوم بها مبادرة منظمـة الـصحة         ) ٢(المراكز المتعاونة وإجراءات التعيين؛     ) ١(معلومات عن   

شبكة المراكز  ) ٤( مع المنظمة في مجال مكافحة التبغ؛        المراكز المتعاونة حالياً  ) ٣(لعالمية للتحرر من التبغ؛     ا
  .المتعاونة مع المنظمة في مجال مكافحة التبغ
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  الملحق
  يةحلقات العملالتقييم 

  
 ٢٠٠٣مبر  نـوف  / بين تشرين الثـاني     في الفترة   وبناء القدرات  إلذكاء الوعي  ية حلقة عمل  ٢١انعقدت  
  . يوما٧٩ً األيام التي استغرقتها ، وبلغ مجموع ٢٠٠٥نوفمبر  /وتشرين الثاني

  
، وذلك كنسب مئوية للدول     يةحلقات العمل ال مشاركة البلدان في     نبذة إحصائية عن مدى    ١ويقدم الشكل   

إلطاريـة بـشأن     اتفاقية منظمة الصحة العالمية ا     والجهات الموقعة على  األعضاء في منظمة الصحة العالمية،      
  . واألطراف المتعاقدة في تلك االتفاقيةمكافحة التبغ

  
  

  المشاركةعن  إحصاءات :١الشكل 
  

   من جميع الدول األعضاء في منظمة الصحة العالمية٪٦٨  ١٣١  مجموع البلدان المشاركة

 التـي    الموقعة حالياً  الجهاتمجموع  
  ١١٠  يةحلقات العملالشاركت في 

على االتفاقية فـي الوقـت      موقعة   ال الجهات من جميع    ٪٦٥
  الحاضر

 مجموع األطراف المتعاقـدة حاليـاً     
   من جميع األطراف المتعاقدة حالياً٪٦٨  ٧٨  يةحلقات العملالالتي شاركت في 

  غير الموقعة حاليـاً    الجهاتمجموع  
  ٢١  يةحلقات العملالالتي شاركت في 

 من جميع الدول األعضاء في المنظمة غيـر الموقعـة           ٪٨٨
  تفاقيةلال

مجموع البلدان التي وقعت االتفاقية     
  أن تصبح بلداناً موقعة من البلدان التي شاركت قبل ٪٤٩  ٢٠  ية العملاتحلقتنظيم البعد 

 مجموع البلدان التي أصبحت أطرافاً    
   متعاقدة من البلدان التي شاركت قبل أن تصبح أطرافاً٪٥٠  ٥٣  ية العملاتحلقالمتعاقدة بعد 
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  . تقييمات المشاركين في الحلقات العملية للفائدة اإلجمالية من تلك الحلقات٢يلخص الشكل 
  
  

  :الفائدة اإلجمالية من الحلقات العملية: ٢الشكل 
  نتائج من استبيانات استوفاها المشاركون

  

  
  
  
  

=     =     =  
  

  ٢٠٠٥نوفمبر / مانيال، تشرين الثاني

  ٢٠٠٥نوفمبر / نادي، تشرين الثاني

  ٢٠٠٥أكتوبر / أبوجا، تشرين األول

  ٢٠٠٥أكتوبر / ويندهوك، تشرين األول

  ٢٠٠٥يوليو / عمان، تموز

  ٢٠٠٥يونيو / برازافيل، حزيران

  ٢٠٠٥أبريل /سبين، نيسان-أوف-بورت

  ٢٠٠٤ديسمبر / القاهرة، كانون األول

  ٢٠٠٤سبتمبر / هانوي، أيلول

  ٢٠٠٤سبتمبر / وللداكار، أي

 ٢٠٠٤مارس / كاثماندو، آذار

 "يدةغير مف" "يدة للغايةمف"


