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  A/FCTC/COP/2/3  مؤتمر األطراف في اتفاقية
  ٢٠٠٧مايو /  أيار٩  منظمة الصحة العالمية اإلطارية         

    بشأن مكافحة التبغ   
  ثانيةالدورة ال

     من جدول األعمال المؤقت ٣البند 
  
  
  
  

  تقرير األمانة المؤقتة
  
  

  
  ةـمقدم

  
اتفاقية منظمـة الـصحة      ،٢٠٠٣مايو   / في أيار  ،الخمسوناعتمدت جمعية الصحة العالمية السادسة و       -١

اإلطارية  من االتفاقية ٢-٢٤وتنص المادة . ١-٥٦ج ص عالقرار بموجب العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ      
المنصوص عليها في اتفاقية منظمة الـصحة العالميـة         على أن تتولى منظمة الصحة العالمية وظائف األمانة         

مؤتمر األطراف قرار  من ١٤لك، وعمالً بالفقرة وعالوة على ذ. ن يتم تعيين وإنشاء أمانة دائمةإلى أ اإلطارية
FCTC/COP1(10)، سوف تواصل األمانة المؤقتـة تقـديم       ،  عملهامانة   األ تبدأ إلى أن    ن إنشاء أمانة دائمة    بشأ
منظمـة   مبادرة   ومازالت. قيةاالتفا من   ٢-٢٤ في المادة    النحو المنصوص عليه  الحالية على   المساعدة بصفتها   

لـدول  إلـى ا   المساعدة التقنية والقانونية     وتقدم األمانة المؤقتة    تؤدي وظائف  من التبغ    الصحة العالمية للتحرر  
 تواصـل  ، كمـا  من أجل تنفيذ قرارات مؤتمر األطـراف األول        الفاعلة   الجهاتوسائر  األعضاء في المنظمة    

والتـشجيع علـى    المحلية   الدول األعضاء لتعزيز بناها األساسية       قنية إلى تقديم المساعدة القانونية والت    المنظمة
. واالنـضمام إليهـا وتنفيـذها      رسمياً   والموافقة عليها وتأكيدها   االتفاقية والتصديق عليها وقبولها      التوقيع على 

، وإعـداد  تقديم المساعدة التقنية والقانونية علـى المـستوى الـوطني      قدراتها من أجل    بناء   وواصلت المنظمة 
 األفرقـة   انعقاد العديد من   ويسرت المنظمة .  من أجل دعم الدول في تنفيذ االتفاقية        العملية والمراجعالسياسات  

واألنـشطة التقنيـة     المبـادرات    تنفيذ مؤتمر األطراف، كما استهدفت       به كلفهاحسبما  العاملة وأفرقة الخبراء    
/ عقود بجنيف فـي شـباط      الم ،مؤتمر األطراف األول   إلى   دموقُ . االتفاقية وتنفيذها  تعزيزالرامية إلى   األخرى  
 الحكـومي الـدولي     منذ انعقاد الدورة الثانية للفريق العامـل      المؤقتة  أنشطة األمانة    تقرير عن    ،٢٠٠٦فبراير  

 كـانون    إلـى  ٢٠٠٥مـارس    /أي من آذار  (،   وحتى انعقاد الدورة األولى لمؤتمر األطراف      المفتوح العضوية 
منذ انعقـاد الـدورة األولـى لمـؤتمر         المؤقتة   أنشطة األمانة     فيشمل  هذا التقرير  أما ).٢٠٠٥ر  ديسمب /األول

  ).٢٠٠٧أبريل /  إلى نيسان٢٠٠٦فبراير / أي من شباط(األطراف 
  

األنشطة األساسية لألمانـة    : اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ       
   والدعم التقني ،المعنية بالتنفيذ وحلقات العمل

  
، FCTC/COP1(15) اإلطارية، بموجب القرار     اتفاقية منظمة الصحة العالمية   قرر مؤتمر األطراف في       -٢

ركز أحدهما على ي قين عاملين لهذا الغرض،وتم إنشاء فري. تنفيذ االتفاقيةالمبادئ التوجيهية لالشروع في وضع 
 المتعلقة المبادئ التوجيهيةلوضع األولوية القصوى أعطيت و. ١٠ و٩المادتين ركز اآلخر على يبينما  ٨المادة 

 في جنيف   ٨المادة  بوعقد االجتماع األول للفريق العامل المعني       . ٩المرحلة األولى من المادة     و ٨بتنفيذ المادة   
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متـدة  المأيرلندا في الفترة    باألطفال  وصحة  الوزارة  استضافته  فأما االجتماع الثاني    . ٢٠٠٦مايو  /  أيار ٢٦ في
. المبادئ التوجيهية الفريق تقريراً يتضمن مجموعة من      هذا  وأعد  . ٢٠٠٦نوفمبر  /  تشرين الثاني  ٣ إلى   ١من  

، االجتمـاع   ٢٠٠٦مـايو   / أيار ١٢ و ١١االجتماعية بأوسلو، في يومي     الصحة والشؤون   واستضافت مديرية   
، ٢٠٠٦يوليو  /  تموز ١تماع للفريق في    وعقد أيضاً اج   .١٠ و ٩ركز على المادتين    ياألول للفريق العامل الذي     

، فقد استضافته وزارة الصحة     لهذا الفريق أما االجتماع الثالث    .  مركز كوبي التابع للمنظمة في اليابان      استضافه
 هـذا الفريـق تقريـراً       وأعد. ٢٠٠٦أكتوبر  /  تشرين األول  ٢٨ إلى   ٢٦ من    الممتدة الكندية بأوتاوا في الفترة   

  .في دورته الثانية األطراف في الوثيقتينوينظر مؤتمر . مرحلياً
  
، يتـولى   خبراء إلى االنعقاد  فريقي  دعوة  ،  FCTC/COP1(16)، بموجب القرار    وقرر مؤتمر األطراف    -٣

منظمة  من اتفاقية    ١٥ المادة    أحكام  إلى استناداً ، االتجار غير المشروع   بشأنأحدهما إعداد نموذج لبروتوكول     
 لـه  اإلعالن عـن التبـغ والتـرويج         بشأنيتولى اآلخر إعداد نموذج لبروتوكول      اإلطارية، و  الصحة العالمية 

جنيف فـي  واجتمع الفريقان ألول مرة في . اقية من االتف٨-١٣ المادة استناداً إلى أحكام ، عبر الحدود  ورعايته
فريـق  ل  االجتمـاع الثـاني     التابع للمنظمة   اإلقليمي لشرق المتوسط   المكتبواستضاف  . ٢٠٠٦سبتمبر  / أيلول

 ٢٠٠٦ديـسمبر   / األول كانون   ٥ إلى   ٣من  الممتدة  ، وذلك في الفترة     باالتجار غير المشروع   المعنيالخبراء  
، فقد   عبر الحدود  له ورعايته عن التبغ والترويج    اإلعالن  المعني ب فريق الخبراء   لأما االجتماع الثاني    . بالقاهرة

من الممتدة  ي الفترة   هريداي شان ف  منظمة   أوتّار براديش و   واليةواستضافته حكومة الهند    عقد في أغرا بالهند و    
 ١مكتب مؤتمر األطـراف   هيئة  قدمهما  توأعد الفريقان نموذجين س   . ٢٠٠٦نوفمبر  /  تشرين الثاني  ١٨ إلى   ١٦

  . لمؤتمر األطراف الثانيةالدورةنظر فيهما أثناء المن أجل 
  
 اإلطارية بـشأن    منظمة الصحة العالمية   اتفاقية   تنفيذب معنية عملأربع حلقات    األمانة المؤقتة وعقدت    -٤

استضافت وزارة الصحة فـي بـنغالديش       و. مبادرة التحرر من التبغ   تابعة ل  مع وحدات أخرى     ،مكافحة التبغ 
آسـيا،  جنوب شرق   من  الذي يضم تسعة أطراف إقليمية      التابع للمنظمة و  مكتب اإلقليمي لجنوب شرق آسيا      الو

 .٢٠٠٦أغـسطس   /  آب ٣إلـى   يوليـو   / تمـوز  ٣١من  الممتدة  في الفترة   بدكا    األولى المعقودة  العملحلقة  
التنفيذ عقدت بالقاهرة في يـومي      ب معنية عمل حلقة    التابع للمنظمة  مكتب اإلقليمي لشرق المتوسط   الاستضاف  و
 .عضوين في المنظمة   لثمانية أطراف إقليمية من شرق المتوسط ودولتين         ٢٠٠٦ديسمبر  /  كانون األول  ٦و ٥

  التابع للمنظمـة   مكتب اإلقليمي ألفريقيا  الاستضافها  و ، في برازافيل  عمل عقدت أيضاً حلقة     وباإلضافة إلى ذلك  
 ،يانغونوعقدت في   . من اإلقليم األفريقي   لثالثين طرفاً    ٢٠٠٧مارس  /  آذار ٢٣ إلى   ٢٠من  الممتدة  في الفترة   
جنـوب  عمل ثانية لجميع األطراف اإلقليمية من        ، حلقة ٢٠٠٧مارس  /  آذار ٣٠ إلى   ٢٦من  الممتدة  في الفترة   

.  التابع للمنظمةمكتب اإلقليمي لجنوب شرق آسياالوزارة الصحة في ميانمار وكل من استضافتها وشرق آسيا، 
 منظمة الـصحة العالميـة     على وضع تدابير لمكافحة التبغ وعلى التقدم في تنفيذ اتفاقية            وركزت حلقات العمل  

 من االتفاقية، وعلى سن وإنفـاذ       ٢١المادة   األطراف بالتبليغ، بموجب  يم، وعلى التزامات    لاإلطارية داخل اإلق  
وعقدت األمانة المؤقتة أيضاً . مكافحة التبغ وتقدير احتياجاتها برامج التشريعات الخاصة بمكافحة التبغ، وتمويل

ومـن  .  يتعلق بتنفيـذ االتفاقيـة      بعينها فيما  اً األطراف لمناقشة الشواغل التي تخص بلدان      معمشاورات فردية   
 مكتب اإلقليمي لغرب المحيط الهادئال، يستضيفهما ٢٠٠٧يونيو /  في حزيرانحلقتي عمل أخريينالمزمع عقد 

؛ وستُعقد أوالهما لألطراف المنتمية إلى رابطة بلدان جنوب شرق آسيا، أما األخـرى فـستُعقد                التابع للمنظمة 
  . الهادئلألطراف المنتمية إلى جزر المحيط

                                                           
نتخبين من بين ممثلي األطراف الحاضرين في الـدورة         تتألف هيئة مكتب مؤتمر األطراف من أعضاء المكتب الم            ١

ويمثّل كل إقلـيم مـن      . العادية األولى لمؤتمر األطراف، وتضم رئيساً وخمسة نواب للرئيس يتولى أحدهم مهام المقرر            
 .أقاليم المنظمة بأحد أعضاء هيئة المكتب
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التـشجيع  مساعدة القانونية والتقنية في     لحصول على ال  ل طلبات الدول األعضاء     وتواصل المنظمة تلبية    -٥
 و رسـمياً أ   تأكيدها أو   الموافقة عليها  قبولها أو    وأ اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية     لتصديق على على ا 

ة والتقنية الالزمة لدعم البلدان في تنفيذ االتفاقية، بما فـي            كما قدمت المنظمة المساعدة القانوني     .االنضمام إليها 
ذلك إسداء النصح وعقد الجلسات اإلعالمية وتنظيم العروض الخارجية في شتى المحافل، ونشر المعلومـات               

  .للترويج لتنفيذ االتفاقية ومكافحة التبغ
  

  بناء القدرات والتدريب
  

  التشريعات الخاصة بمكافحة التبغ
  
تشريعات ال صوغ   المساعدة القانونية والتقنية في   وقدمت  تلبية طلبات الدول األعضاء      المنظمة   واصلت  -٦
دليالً قانونياً وتقنياً لدعم الدول األعضاء في إنفاذ        المنظمة أيضاً   أعدت  و .طبيقهامحلية لمكافحة التبغ وسنها وت    ال

   .التشريعات الخاصة بمكافحة التبغ
  

  اقتصاديات مكافحة التبغ
  
 وتم االنتهاء مـن   .  قبل انعقاد الدورة األولى لمؤتمر األطراف      هلت ثالث دراسات عن التبغ والفقر     استُ  -٧

 واصليو .هما في كل من نيجيريا وبوليفيا قيد التنفيذبتزال الدراستان المضطلع وال.  في الفلبينالمجراةالدراسة 
محددة الموضوع للمعهد   دراسة   إعدادلمتحدة   الوطني لبحوث السرطان في الواليات ا      عهدالمو المنظمةكل من   

. عالج جميع المسائل المتصلة بالموضـوع      فصالً ت  ٢٢وستضم الدراسة   ،  بشأن اقتصاديات التبغ ومكافحة التبغ    
وينبغـي أن يفـرغ مـن       . ويجري وضع اللمسات األخيرة، ويخضع العديد منها بالفعل لالستعراض الجماعي         

تكاليف تعاطي التبغ فـي بـنغالديش،   الخاصة بوتم تنقيح الدراسة . ٢٠٠٧ام الدراسة المذكورة بحلول نهاية ع 
  .٢٠٠٧ في النصف األول من عام وستنشر بصيغتها المنقحة، ٢٠٠٥التي نُشرت في مطلع عام و
  

  مشاريع بناء القدرات الوطنية
  
 مـن   ارقةفحماية األطفال والشباب األ   " وعرض للحالة عن مشروع    نبذة ٢٠٠٦ في صيف عام     ُأعدت  -٨

، وأقيمـت   ) بالفرنـسية  الناطقـة البلدان األفريقيـة    ( "عن طريق التشريع والسياسة الصحية     آثار التبغ المضرة  
  .االتصاالت مجدداً بهذا الخصوص وتم تعزيزها

  
، اجتمـاع بـشأن     ٢٠٠٦نـوفمبر   /  تشرين الثاني  ١٥ إلى   ١٣ من    الممتدة وعقد بنيوزيلندا في الفترة     -٩

الماوري المعني باألمـاكن    شعب  نيوزيلندا وتحالف   ومكافحة التبغ، نظمته وزارة الصحة في       السكان األصليين   
وأعد التحالف المذكور تقريراً عن االجتماع، واستقطب االجتماع        . وتولت المنظمة رعايته  الخالية من الدخان،    

  . اجتماع لمتابعة هذا الموضوعيتم تنظيمممثلين من شتى أنحاء العالم، وقد 
  

  المرجعيةد المواد إعدا
  
" دليل إلى دعـائم مكافحـة التبـغ        "المطبوع المعنون   يعكف حالياً على إعداد ملخص عملي لتحديث        -١٠

البـرامج الوطنيـة    لكي يستخدمه مديرو "Building blocks for tobacco control: A handbook") باإلنكليزية(
  .لمكافحة التبغ
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 للمـشاريع متحدة، أجرت مبادرة التحـرر مـن التبـغ استعراضـاً            وبناًء على طلب مؤسسة األمم ال       -١١
 )باإلنكليزيـة " (قـوة الـشراكات الخالقـة     : صياغة مستقبل مكافحة التبغ   "بعنوان  وأعدت دليالً    ،تمولها التي

(Forging the future of tobacco control: The power of innovative partnerships) .لـدليل قـصص   ا ويبرز
التـي  مكافحة التبـغ    شراكات   ويتضمن قصصاً ودراسات حالة عن       ،لدروس المستفادة من المشاريع   واالنجاح  
 خمـس   ويتضمن الدليل كذلك   .للشراكات الدولية صندوق األمم المتحدة    /  مؤسسة األمم المتحدة   بدعم من أقيمت  

ـ           للعناصروحدات مطابقة     تكـوين : ي كـاآلتي   الخمسة التي أكدت عليها مشاريع مبادرة التحرر من التبغ، وه
القيادات، وبناء القدرات، وإقامة الشراكات والتحالفات، وجمع المعطيات والبينات الالزمة التخاذ اإلجـراءات،             

 فهمهـا علـى حـدة       بحيث يمكن  كل وحدة    وُأعدت. وإجراء االتصاالت واالستفادة بفعالية من وسائل اإلعالم      
  .مواد سمعية بصريةها  وستُرفق ب٢٠٠٧الوثيقة في ربيع عام وستُنشر . ذاتهاباالستفادة منها كوثيقة قائمة و
  

  مشروع بلومبرغ
  
 عن ترحيبها بإعالن السيد ميشيل آر بلومبرغ، عمدة مدينة          ٢٠٠٦أغسطس  / أعربت المنظمة في آب     -١٢

مـن   إلى الحد ترمي مليون دوالر أمريكي لتنفيذ مبادرة عالمية جديدة ١٢٥نيويورك، عن تعهده بالتبرع بمبلغ  
اليـاً  وستساعد هذه المساهمة في القضاء على وباء التبغ عن طريق مضاعفة الجهود المبذولة ح             . تعاطي التبغ 

مكافحة التبغ إلى إجراءات    بشأن   اإلطارية   منظمة الصحة العالمية   مبادئ اتفاقية    تمويل لمكافحة التبغ من خالل   
 تدخالت رئيـسية،    ة المبادرة أساساً على خمس    ، ستركز هذه  وعلى نحو أدق  . فعلية وتنفيذها على أرض الواقع    

 عـن  منتجات التبـغ صورة وتغيير  وتنظيم ،زيادة الضرائب المفروضة على جميع منتجات التبغ : هي كالتالي 
 وتقـديم   غير المباشـر،   والحد من التعرض لدخان التبغ       غامرة، حظر تسويقها وتوجيه إنذارات صحية       طريق

وسـوف يـستدعي    .  السياسات المتبعة في هذا الصدد      وتقييم نتائج  رصدو،  بغ على الت  االعتمادالدعم لمعالجة   
 ، القطاع العام والمنظمات غير الحكومية     منظمات من أجل تعزيز     محددةتطبيق هذه السياسات اتخاذ إجراءات      

 والعمـل باسـتمرار علـى تحقيـق         ،بدقة شديدة  الحصائل   راسخة، وتقييم والحصول على معطيات وتقديرات     
  .ى األمثل للتدخالتالمستو

  
وسوف تسهم المنظمة، بوصفها أحد الشركاء الرئيسيين في هذا المشروع، في بناء القـدرات داخـل                  -١٣

وحملة القائمين على إدارة المنح      بفعالية في تنفيذ آلية تقديم المنح في إطار المشروع،           وستشاركالقطاع العام؛   
 مع كـل مـن مراكـز مكافحـة          وستعمل؛  الرئةعالمي لصحة    واالتحاد ال  ، التبغ بشأن تجنيب األطفال ويالت   

 جونز هوبكينز بلومبرغ للصحة  وكليةوالمؤسسة المعنية بالمراكز    في الواليات المتحدة    األمراض والوقاية منها    
 الـدعم   وسـتقدم  وضع نظام عالمي لرصد سياسات مكافحة التبغ ونظام لترصد تعاطي التبغ؛             علىالعمومية،  

  . الممارساتتوثيق أفضلل و، باليوم العالمي لالمتناع عن التدخينالعالمية الخاصة لألنشطة واألحداث
  
 ما تقدمه بالفعل من دعم وإرشادات إلى البلدان        بتعزيز    تحديداً وستقوم المنظمة في ميدان بناء القدرات       -١٤

حـدات حكوميـة     ومن إنشاء أو تعزيز و     ، من وضع وتنفيذ خطط عمل وطنية لمكافحة التبغ        من أجل تمكينها  
  .لمكافحة التبغ ووضع وسن تشريعات وتدابير تنظيمية وسياسات ضريبية خاصة بمكافحة التبغ،

  
 سنتين على   والبالغة بها في إطار المرحلة األولى من تنفيذ المشروع          التي سيضطلع  األنشطة   وستركز  -١٥
 بنغالديش والبرازيل والصين ومـصر       وهذه البلدان هي   .ى أقصى حد   بلداً يرتفع فيها عدد متعاطي التبغ إل       ١٥

 .والهند وإندونيسيا والمكسيك وباكستان والفلبين وبولندا واالتحاد الروسي وتايلند وتركيا وأوكرانيا وفييت نـام             
   .التي تقدمها البلدان من أنحاء العالم كافةو  الخاصة بالمنحغير أنه يرحب بجميع المقترحات

  
 تعـاطي   مـسائل برصد المشروع وتقييمه حول جمع المعطيات وتحليل        وستتمحور الجوانب المتعلقة      -١٦

  . تعده المنظمة عن مكافحة التبغعالمي تقرير ، في إطار أولالتبغ وتطبيق السياسات
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مـن   مع المكاتب اإلقليمية والقطرية التابعة للمنظمة التمويل المقدم           للمنظمة  الرئيسي المقروسيتقاسم    -١٧
أجل رفع مستوى الكفاءة إلى أقصى حد ممكن وضمان تكليل عملية تنفيذه علـى               من   ، وذلك  بلومبرغ مشروع

  .الصعيد القطري بالنجاح
  

  والبحوثالترصد 
  

  النظام العالمي لترصد التبغ
  
 المنظمة ومراكز مكافحة األمراض والوقايـة منهـا،         أنشأته الذي   ،يتتبع النظام العالمي لترصد التبغ      -١٨

 ويقيس االتجاهات المجموعات السكانية، وما يتصل به من عوامل فيما بين مختلف  انتشار تعاطي التبغمعدالت
. بمكافحة التبـغ   في التعرض للتبغ ودخانه ويبحث اآلثار االقتصادية المترتبة على التشريعات الخاصة             السائدة

  .ويتضمن النظام أربعة مسوح
  
المنظمة ومراكز مكافحة األمراض والوقاية      وهو مسح تعاوني بين    الشباب،   للتبغ بين المسح العالمي   و  -١٩

فـي  لواليات المتحدة، يجـرى      في ا   الوطني لبحوث السرطان   عهدالمومنها والرابطة الكندية للصحة العمومية      
 مراكز مكافحة األمراض والوقايـة      وتدعمه عاماً،   ١٥ و ١٣ األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين       المدارس بين 

 على وشك أن العالمي للتبغ بين الشباب أو التي    فرغت من إجراء المسح      لمناطق التي وبلغ عدد البلدان وا   . منها
فرغت أو على وشك الفـراغ       بلد ومنطقة وإقليم     ١٠٠  أكثر من  منهاو  مائة وثالثة وستين   تفرغ منه ألول مرة   

بلـداً علـى     ٩٤ تدريب    المنصرمة  االثني عشر   األشهر  فترة ى خالل وجر.  هذا المسح للمرة الثانية    من إجراء 
يـزال هنـاك   وال ، بلـداً ٢٦ وبلغ عدد البلدان التي فرغت من إجرائه من أصل تلك البلدان     .إجراء هذا المسح  

وفي إقليم شرق المتوسط التابع للمنظمـة وإقلـيم         .  ميدانياً في وقت إعداد هذا التقرير      بهضطلع  بلداً آخر ي   ٤٧
 بـالتبغ لسياسات في دراسة نتائج المسح العالمي الخاص        اشترك الباحثون وراسمو ا   األمريكتين التابع للمنظمة    

 معطيات   توفرها بالبّينات التي مسندة  و  التوصية بتطبيق إجراءات خاصة بالسياسات     ، وذلك من أجل   بين الشباب 
  .المسح

  
 مراكز مكافحة األمراض والوقاية منها،      بالدعم من  أيضاً   والتي تحظى  بالبالغين   ومن المسوح الخاصة    -٢٠
ومراكز مكافحـة    تعاوني بين المنظمة     مسح موظفي المدارس، وهو  ل المسح العالمي     مسحان أحدهما هو   هناك

 مـسح لمهنيين الصحيين، وهـو     لالمسح العالمي   اآلخر هو    المدارس، و  بموظفييعنى  األمراض والوقاية منها    
 والجمعيـة   صحة العموميـة  تعاوني بين المنظمة ومراكز مكافحة األمراض والوقاية منها والرابطة الكندية لل          

وبلغ عدد البلدان التـي     . المهنيين الصحيين الصف الثالث في كليات     يعنى بطلبة   ،  األمريكية لمكافحة السرطان  
ـ يزال هناك أربعة بلـدان تـضطلع         الصحيين سبعة وعشرين بلداً، وال     لمهنيينل المسح العالمي    فرغت من  ه ب

  .ميدانياً
  
 مراكز مكافحة األمـراض والوقايـة منهـا         معمنظمة بدور ريادي     ال تضطلع فيه وهناك مسح رابع      -٢١

يحظى بدعم مبادرة بلومبرغ من خالل المؤسسة المذكورة، وسيكون هذا المـسح             و ،التابعة للمراكز والمؤسسة  
وسوف يقدم هذا المسح المعني باألفراد معلومات أساسـية         .  البالغين يعنى بعامة السكان    للتبغ بين مسحاً عالمياً   

وستتولى البلدان  . فصلة للغاية عن عادات التدخين ومستوى الوعي واقتصاديات التبغ وغيرها من المواضيع           وم
وذلك  ، أخرى نطاقه ليشمل بلداناً   بلداً، تنفيذ المسح تدريجياً قبل توسيع        ١٥المستهدفة بالمشروع، والبالغ عددها     

  .المتدرجرصد  المشاريع القائمة الخاصة بالمنظمة، كنهج التبالتنسيق مع
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   والتبغ،األنشطة المتصلة بالشباب
  
في  شأن وضع توصياتها  بقيح مقترح التمويل المقدم      التقرير، بتن  الفترة التي يشملها  قامت المنظمة أثناء      -٢٢

وقُدم المقترح . بخصوص السياسات واالستراتيجيات الفعالة لمكافحة التبغ بين األطفال والشباب مجال السياسات
  . وقدمت األموالابان التي اعتمدته اليإلى
  
 إلى وضع خطة في حاجةمنظمة الصحة العالمية، ذات العالقات الرسمية مع ،  العالميةحركة الكشافةو  -٢٣

 اجتمـاع بـين     ٢٠٠٦نوفمبر  / وعقد في تشرين الثاني   . عمل جديدة مدتها ثالث سنوات بالتعاون مع المنظمة       
وتم تحديد مكافحة التبغ، والسيما     . ة للمنظمة لتحديد مجاالت التعاون المحتملة     العديد من اإلدارات التقنية التابع    

  .كمجال من مجاالت التعاون المحتملة األيام العالمية لالمتناع عن التدخين، األنشطة التي ستنفذ بمناسبة
  

   والتبغبنوع الجنساألنشطة المتعلقة 
  
وصـدر   "ومكافحة التبغ  نوع الجنس  :تمحيص البينات  "عنوانبتي أعدتها المنظمة     ال الوثيقةتم تحرير     -٢٤

 على موقع المنظمـة علـى       الوثيقة وستُنشر   .أعدت خطة نشرها  ها الطباعي وتصميمها، كما     عقد بشأن نموذج  
 بأوتاوا في   عقدوعقب االجتماع الذي    . ، غير أنه من الضروري توفير األموال الالزمة لطبعها        اإلنترنتشبكة  

 ،بين المنظمة والمعهد الدولي لبحوث مكافحة التبغ بشأن نوع الجـنس والتبـغ            ،  ٢٠٠٥مبر  نوف/ تشرين الثاني 
لـسياسات  لمـوجز   في إعداد    في البرنامج الكندي مساعدة المنظمة       يواصل أحد الخبراء االستشاريين العاملين    

 إلى إدخال بعض تحتاجمسّودة ، ٢٠٠٧يناير /  في كانون الثانيوقد قُدمت.  ومكافحة التبغبنوع الجنسالمتعلقة 
  .االتعديالت اإلضافية عليه

  
  تعاطي التبغاإلقالع عن 

  
 فـي يـومي     عقـد فـي لنـدن      على التبغ أثناء اجتماع      للعالج من االعتماد   الشراكة العالمية    أقيمت  -٢٥
 بـالعالج  بخصوص المسائل المتعلقة     في تحسين التعاون الدولي   رغبة  وذلك تلبية لل   ٢٠٠٦مايو  / أيار ١٠و ٩

هذه  رؤية وتشمل.  اإلطاريةمنظمة الصحة العالمية من اتفاقية ١٤لمادة ل األمثل والتنفيذ على التبغ من االعتماد 
 تنهض   هذه الرؤية  جسيدوسعياً إلى ت  .  على التبغ  إتاحة حصول الجميع على العالج الناجع من االعتماد       الشراكة  

حة حصول الجميع على العالج الناجع من االعتماد على  إتا الدعوة إلى:، هي كالتاليمحددةالشراكة بست مهام 
وتوفير اإلرشاد بشأن العالجـات      التبغ، وتقدير االحتياجات الخاصة بالعالج من االعتماد على التبغ وتوفيرها،         

حتياجـات  تلبيـة اال  ووتقدير   الناجعة، والتشجيع على إجراء البحوث الخاصة بالعالج من االعتماد على التبغ،          
وإضافة قيمة إلى األعمال التي تنهض بها المنظمات         ،على التبغ  خدمات العالج من االعتماد   ة لمقدمي   التدريبي
بالعالج من  المسائل المتعلقة تناولم المنظمات الناشطة في باب العضوية في هذه الشراكة مفتوح أماو .الشريكة
 والتي تشاطر الشراكة قيمهـا      بالبّيناتسندة  هج م  والملتزمة باتباع نُ   ، على التبغ على المستوى الدولي     االعتماد
 ذات منظمة غير حكومية     وهو ، التحالف الدولي غير الحكومي لمكافحة التبغ       تنسيق الشراكة  ويتولى. ومبادئها

  الـصحة العالميـة   وتعكف منظمةاإلداري والتنظيمي؛ ويقدم الدعم مع منظمة الصحة العالميةعالقات رسمية   
  .ةالتعاون مع الشراكعلى 

  
  دخان التبغ غير المباشر

  
٢٦-  وغير المباشر   لدخان التبغ    لتعرض من ا  المتعلقة بالوقاية عت التوصيات الخاصة بسياسات المنظمة      ض

 أنـشطة  من قَبل الدعم  والتعاون   من خالل ، وذلك   ٢٠٠٥ في عام    عقب إجراء المنظمة مشاورة في مونتيفيديو     
العالميـة  مكافحة  ال في معهد    ، جوانب مكافحة التبغ   بشأن ترصد وتقييم   مع المنظمة    ةكز المتعاون االخبراء والمر 

تطرقت المشاورة المذكورة إلى اآلثار الـصحية       و. العمومية للصحة    بلومبرغ نزي هوبك ز جون كليةلتبغ التابع ل  ل
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هيئـة  تآثار  و،  التكاليف االقتصادية المترتبة عليه   ، و غير المباشر وإلى خصائصه السامة    للتعرض لدخان التبغ    
الخاصـة  االحتياجات  و التبغ واألعمال التجارية ورسم السياسات وتنفيذها،        تعاطيعلى   خالية من الدخان     بيئة

  . والموارد المتاحة لهذا الغرضخالية من الدخان تهيئة بيئات ميدان في بالتقدم
  
تعرض لدخان التبغ   ووضعت المنظمة التوصيات األربع الواردة أدناه لحماية العاملين والجمهور من ال            -٢٧

، بدالً من تهويتها، واالستراتيجية الفعالـة       ٪١٠٠بنسبة   خالية من الدخان     بيئاتتهيئة   أوالً، تُعد . غير المباشر 
 وتأمين مستوى مقبول مـن      ، الداخلية إلى مستويات مأمونة    في البيئات الوحيدة لتخفيض التعرض لدخان التبغ      

 من  بموجب القانون توفير حماية    ثانياً، من الضروري   .ر المباشر  لدخان التبغ غي   الحماية ضد أخطار التعرض   
 تشريعات تقضي بجعل جميع أماكن العمل الداخلية واألمـاكن          سّنغير المباشر، وذلك ب   التعرض لدخان التبغ    

المساواة في حماية جميع أفـراد  وينبغي أن تكفل هذه التشريعات    . ٪١٠٠دخان التبغ بنسبة     خالية من    العمومية
ال تكفي وحدها، فالبد من تطبيق القانون  خالية من الدخان بيئات قانون يقضي بتهيئة وثالثاً، إن إجازة. جتمعالم

على النحو السليم، وسنه على النحو المالئم، وهما أمران يتطلبان جهوداً ووسائل قليلة نسبية ولكن لها أهميـة                  
 ،دخل أم منخفـضة الـدخل      ال قضائية مرتفعة ا ال واليتهكانت  أ سواء   ،أن تكون جميع الحكومات    ويجب   .حاسمة
وقـد  . الخاصة باألماكن الخالية من دخان التبـغ       وإنفاذ القوانين    سّن الستثمار موارد معقولة في مجال       مستعدة

 التثقيفيـة  وتوفير المـواد     الدعم للقوانين،  للحصول على    دعائية حمالت   تمويلالقوانين  هذه   تشمل تكاليف تنفيذ  
ين اتصاالت  ؛ وتعيين موظف  لرأي العام ااستطالعات   بإجراء   والتكليفظم رصد التقيد بها؛      ونُ ،بتنفيذهاالخاصة  
رصد التنفيـذ  المكلفين ب زيادة مؤقتة في عدد المفتشين     وإحداث معين؛   ي رقم هاتف  على شكاوى الجمهور    يتلقون

 القانون، حتـى بعـد      تواجه التي   كالتلمعالجة المش وينبغي أيضاً أن تكون الحكومات مستعدة       . األولي للقانون 
 من ضغط التبغ حمالت التي تشكل واجهة لدوائر صناعةشن الجماعات  المشكالتوقد تشمل هذه . تنفيذهنجاح 
  . القانون أو الطعن فيه قانونياً أمام المحاكمتقويضأجل 

  
 الحد من هور من أجل     تثقيف الجم  فمفادها أن من الضروري    الخاصة بالسياسات أما التوصية األخيرة      -٢٨

 الجهـات ومن الضروري أن تتولى الدول األطـراف وسـائر    .  في المنزل  غير المباشر التعرض لدخان التبغ    
التـشريعات  بأن   التعرض في المنزل، مع التسليم       الحد من الفاعلة المعنية تنفيذ استراتيجيات تثقيف رامية إلى        
) من مـدخنين وغيـر مـدخنين      ( احتمال أن يتطوع الناس      الخاصة بأماكن العمل الخالية من دخان التبغ تعزز       

 مخـاطر   الحصول على المعلومات عن    ويحق لجميع األفراد     .بتحويل منازلهم إلى منازل خالية من دخان التبغ       
  غالبـاً   المنـزل هـو    ألن ونظراً   . حماية أسرهم من أضراره    غير المباشر، وعلى كيفية   التعرض لدخان التبغ    

، فـإن مـن     مباشـر الغيـر   لدخان التبـغ      األطفال والبالغين غير العاملين خارجه     المصدر الرئيسي لتعرض  
صحة لتوفير حماية كافية ل    إذا ما أريد     المسائل الخاصة بهذه البيئة    إلى معالجة    ترميالضروري وضع سياسات    

دخان ية من    عمل خال   أماكن وتؤدي تهيئة  . في هذا الصدد   فعالة، ويمكن أن يكون التثقيف استراتيجية       العمومية
قيام العـاملين بتطبيـق      بزيادة احتمال     أمر يقترن  بين المدخنين، وهو  تعاطي التبغ   إلى تخفيض مستويات    التبغ  

الخاص بأماكن وعليه، ينبغي أن يكون التشريع .  في منازلهمالسياسات الخاصة باألماكن الخالية من دخان التبغ    
 فـي   غير المباشـر   لحماية األفراد من التعرض لدخان التبغ         استراتيجية أساسية   التبغ دخانالعمل الخالية من    

  .المنزل
  
 المشاريع التقنيـة     عن تقارير الصين والتفيا وبولندا وفييت نام       من، وردت   ٢٠٠٦فبراير  / وفي شباط   -٢٩

 سمىماية البيئة في الواليات المتحدة، والم      ووكالة ح  منظمة الصحة العالمية  المشروع المشترك بين    فيما يخص   
حمايـة  وكالة  ، وأحيلت التقارير إلى     " لألطفال مأمونةتهيئة بيئة صحية و   : تنقية الهواء من التلوث بدخان التبغ     "

 فـي مـشاريع     االستنتاجاتاستخدام  ويجري   تقديم التقرير الختامي،   ٢٠٠٧يناير  /  وتم في كانون الثاني    .البيئة
  .غير المباشر من التعرض لدخان التبغ حمايةأخرى ذات صلة بال
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  المهنيون الصحيون
  
ومختلـف منظمـات     مبادرة التحرر من التبغ      خالل الفترة التي يشملها التقرير عقدت اجتماعات بين         -٣٠

 لمناقشة التعاون الجاري وتبـادل      مع منظمة الصحة العالمية وذلك     عالقات رسمية    المهنيين الصحيين التي لها   
واالتحاد الدولي لرابطات    الصيدلةاالتحاد الدولي لطلبة     نها مع منظمات م   هذه االجتماعات وعقدت  . المعلومات

وخالل الفترة التي يشملها التقرير عملـت مبـادرة         .  التبغ دخانالمستشفيات الخالية من    مشروع  الطب و طلبة  
 وحـددت مجـاالت     .التمريض والقبالة التابع للمنظمـة     على توثيق عرى تعاونها مع مكتب        التحرر من التبغ  

 مع المراكز المتعاونة    ٢٠٠٦يوليو  /  أثناء االجتماع الذي عقد في تموز      ،محتملة، وقام رئيس المكتب   التعاون ال 
 بشأنشبكة المراكز المتعاونة مع المنظمة      لعرض   بإجراءمع المنظمة بشأن مكافحة التبغ بواشنطن العاصمة،        

 من خبرات بعـضها     الدروسص   من أجل استخال   المجموعاتكجزء من الجهود التي تبذلها      التمريض والقبالة   
عن العاملين في مجـال     بممثلين   ٢٠٠٦نوفمبر  / بغ في تشرين الثاني   مبادرة التحرر من الت    اجتمعتو. البعض

  . لمكافحة التبغالعاملين في مجال التمريض لمناقشة إمكانية إنشاء شبكة من التمريض
  

   الشاملةالقضايا
  
 من التبغ مع شراكة دحر السل، إلـى         ة العالمية للتحرر  منظمة الصح  استهلت مبادرة    ٢٠٠٤في عام     -٣١

الـسل مـع     تعاونياً يرمي إلى دمج أنشطة مكافحة        نشاطاً وأمراض الرئة،    السلجانب االتحاد الدولي لمكافحة     
خدمات مكافحة   أن دمج    والغرض العام المنشود من هذا النشاط التعاوني هو البرهنة على         . أنشطة مكافحة التبغ  

يحـد   الرعاية الصحية األولية يمكن أن       مرافقدمات رعاية المصابين بأمراض الجهاز التنفسي في        خالتبغ مع   
  .رضىن هؤالء الم بيسلحاالت اإلصابة بالمن  التدخين ومن
  
تقـصي  ل وأمراض الرئة بإجراء دراسة      السلاالتحاد الدولي لمكافحة    لفت المنظمة    ك ٢٠٠٥وفي عام     -٣٢

 استعدادوالتعرض لدخان التبغ يؤثران تأثيراً كبيراً في        وأثبتت الدراسة أن التدخين     . ةالعالقة بين التدخين والوفا   
وتمثلت االستنتاجات الرئيسية للدراسـة     .  وحصائل معالجته  المرض وفي تطور المرض   الفرد لإلصابة بعدوى    

، بالـسل نواحي المتعلقة   ديد من ال   على الع  يؤثرا تأثيراً شديداً  في أن بإمكان التدخين والتعرض لدخان التبغ أن         
مخاطر إصـابة    فيها   تشتد التي   تنفيذاً تاماً في المناطق   فحة التبغ    تنفيذ الجهود المبذولة لمكا    وأن من الضروري  

، وخصوصاً لـدى    التدبير العالجي للسل  ن أجل    وتبين نتائج االستعراض أهمية مكافحة التبغ م       .السكان بالسل 
  . اإلصابة بالمرض، وتشيع فيها ظاهرة التدخين معدالتبينهاترتفع المجموعات السكانية التي 

  
 أصدرت المنظمة تكليفاً بإعـداد      ٢٠٠٦أبريل  /  من إجراء استعراض منهجي في نيسان      االنتهاءوبعد    -٣٣

 والتبغ في خدمات الرعاية الصحية األولية باالستفادة من الـنهج           السلدمج أنشطة مكافحة    ورقة سياسات بشأن    
/  في تشرين األول    التي فُرِغ من إعدادها    ،ورقة السياسات هذه  وخلصت  . ةي برنامج صحة الرئ   العملي المتبع ف  

 . والبرامج الوطنية لمكافحة التبغ شواغل مـشتركة       السل، إلى أن لدى البرامج الوطنية لمكافحة        ٢٠٠٦أكتوبر  
 التغلب علـى إدمـانهم      لىعهم المساعدة   إليتُقدم  يلقوا التشجيع وأن     المدخنين أن    السلمرضى  من حق    ولذلك
والحد من نسبة المدخنين     تحققها البرامج الوطنية لمكافحة التبغ في ميدان الوقاية          وقد تكون ألية مكاسب   . التبغ

 وينبغي أيضاً أن تـستمر      . الناجمة عنه  اة ومعدالت المراضة والوف   بالسل اإلصابة   آثار بالنسبة إلى  بين السكان   
القضايا  عن طريق التشديد على      السل في تحسين أداء البرامج الوطنية لمكافحة        الوطنية لمكافحة التبغ  البرامج  

 الصحية المترتبة علـى تعـاطي التبـغ         ة المعنية باألخطار  يوالدعو في الحمالت اإلعالمية     ذات الصلة بالسل  
ها بوضوح   ويدرك سكان  ترتفع فيها معدالت اإلصابة بالسل الرئوي      والتعرض لدخانه، والسيما في البلدان التي     

  .التهديدات التي يشكلها هذا المرض
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ن للمنظمـة   ا تعكف مبادرة التحرر من التبغ وشراكة دحر السل التابعت         ٢٠٠٧اً من أوائل عام     واعتبار  -٣٤
 عـن    وأمراض الرئة  السلاالتحاد الدولي لمكافحة     تشترك فيها المنظمة و    محددة الموضوع دراسة  على إعداد   

 يجـري   إلى ذلـك  وإضافة   .إجراء استعراض منهجي وإعداد ورقة سياسات     ي ذلك    والتبغ، بما ف   السلمكافحة  
حالياً استهالل دراسات رائدة في كل من قيرغيزستان ونيبال الختبار واعتماد التوصيات المتعلقة بالـسياسات               

تبـع فـي     النهج العملـي الم    بتطبيق  والتبغ في خدمات الرعاية الصحية األولية      السلمكافحة  الرامية إلى دمج    
 الشامل لعدة دوائر تنظيميـة    العامل   وانضمت مؤخراً مبادرة التحرر من التبغ إلى الفريق          .الرئةبرنامج صحة   

  .، والذي أنشأته إدارة دحر السلبمحددات السلالتابع للمنظمة والمعني 
  
ـ        فريق التوجيه وشاركت مبادرة التحرر من التبغ في         -٣٥ سرطان،  التابع للمنظمة والمعنـي بمكافحـة ال

  . إنشاء وحدة نموذجية للوقاية من السرطان ومكافحتهوخدمات مساهمات تقنية في
  
 فـي اجتمـاع نظمتـه إدارة الـصحة          مبادرة دحر السل   شاركت   ٢٠٠٦نوفمبر  / وفي تشرين الثاني    -٣٦

وذلك من أجل  بالتعاون الوثيق مع المعهد الوطني الفرنسي لمكافحة السرطان، ،العمومية والبيئة التابعة للمنظمة
 هامن المزمع عقد  و الصحية   البيئات للمنظمة بشأن الوقاية من السرطان من خالل تهيئة          عملاإلعداد لعقد حلقة    
  .٢٠٠٧أبريل /  نيسان٢٧ إلى ٢٥ من  الممتدةبجنيف في الفترة

  
  مكافحة التبغالتقرير العالمي عن 

  
سية التي تستند إليها المنظمة في الجهـود التـي          مكافحة التبغ هو األداة األسا    إن التقرير العالمي عن       -٣٧

المبـادرات   رصد مجموعة رئيسية مـن        هو  والغرض منه  .تبذلها لرصد مكافحة التبغ في جميع أنحاء العالم       
لتقرير إطـاراً    ا ويوفر.  عن تنفيذ هذه المبادرات    تقرير سنوي ، وإعداد   بسياسات مكافحة التبغ  األساسية المتعلقة   

 تنفيذ تدابير محددة وملموسة لمكافحة التبغ على        في التقدم المحرز    تتم من خالله مقارنة   ركيز  لتنسيق والت  ا عالي
 قصيرألساسية من خالل استبيان     وتُقاس مؤشرات الترصد ا   .  مقارنة معيارية في البلدان كافة      القطري المستوى

من مراكز االتـصال أن     ستبيان   اال ويقتضي . مراكز االتصال العاملة على المستوى القطري      يتوقع أن تستوفيه  
علـى  انتـشار تعـاطي التبـغ       المطروحة عن معدل    األسئلة  على  إلجابة  لإلى الحصول على معلومات      تسعى

وأشـكال   واإلعـالن  ، وتغليف منتجاته وتوسيمها،وضة عليه المفر  والضرائب وأسعار التبغ  ،المستوى الوطني 
.  مكافحة التبـغ   ووجود أغراض وطنية محددة لسياسات     ، على التبغ  العالج من االعتماد   وإتاحة   حظر التدخين 

يستغل الفجوات الفاصـلة بـين      سيتم تحليل اإلجابات الواردة على هذا االستبيان السنوي في التقرير الذي            سو
عنها في هذه المعطيات والتحليالت من أجـل إعـداد          النقاب  كشف  التي ي والسياسات المثلى والسياسات القائمة     

 جميع أنحاءافحة التبغ في مكل من عناصر استراتيجية المنظمة رئيسياًعد التقرير عنصراً وي. ويةدعوية قرسالة  
مركزة جزءاً ال يتجزأ    التواصل المتبعة في التقرير بواسطة رسائل واضحة و       استراتيجية  ، ويعتبر تعزيز    العالم

  .من المشروع
  

   ووسائل اإلعالمالتواصل
  

  دخيناليوم العالمي لالمتناع عن الت
  
 مهنيي  ،"أشكالهو بكل صوره قاتل  التبغ  " تحت شعار ،  ٢٠٠٦لالمتناع عن التدخين    ليوم العالمي   ا جمع  -٣٨

 نُظمت في أحداث وأنشطة     النطاق واسعة   مجتمعيةضالً عن مشاركة    الصحة العمومية، ف  ومهنيي  مكافحة التبغ   
لتعزز بذلك رسالة   ؛  في عالم اليوم   اطي التبغ  أشكال تع  مختلف  المواد اإلعالمية  وتناولت. في جميع أنحاء العالم   

 ويمكـن  مسببة لالعتماد عليها وضارة  فإنها   مادة النيكوتين، وعليه،      على ويتمفادها أن جميع منتجات التبغ تح     
.  الجمهـور الذي تحمله عند عرضها علـى  أو االسم تغليفهاأن تؤدي إلى الوفاة، بصرف النظر عن شكلها أو   
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لكبح جماح وبـاء     منتجات التبغ للحد من تعاطيها و      أن تنظم بصرامة جميع   بلدان على   وحثت المنظمة جميع ال   
 بشكل خـاص  ٢٠٠٦وشددت حملة عام  . يزال السبب الرئيسي للوفاة في العالم والذي يمكن توقيه        التبغ الذي ال  

 ٢٠٠٧م  فـي عـا   و.  الـضارة  آثارهاالذين قد ال يدركون     و الشباب بمختلف منتجات التبغ،      إغراءتزايد  على  
 العـالمي   ٪ محور تركيز حملة بارزة للغاية في إطار اليوم        ١٠٠ستكون البيئات الخالية من دخان التبغ بنسبة        

 في السنوات األخيرة فـي       المحلية  التقدم الذي أحرزته البلدان والمدن والمجتمعات      ستبينلالمتناع عن التدخين    
فرصـة  ال اليوم المـذكور     سيتيحو. لية من دخان التبغ   السياسات والتشريعات الخاصة باألماكن الخا     ميدان سنّ 

غيـر   لدخان التبـغ      بالوقاية من التعرض   المنظمة فيما يخص السياسات المتعلقة    لتسليط الضوء على توصيات     
  .المباشر

  
  لمطبوعاتا
  
طارية اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإل "ر المطبوع المعنونونُش. عد عدد من المطبوعات خالل العام     ُأ  -٣٩

اإلنكليزيـة   (بلغتـين وقـد صـدر      "تعبئة جهود العالم من أجل الصحة العمومية للجميع       : بشأن مكافحة التبغ  
ومدى ضرورتها وفعاليتها الفريدة مـن       اإلطارية    الصحة العالمية  اتفاقية منظمة  ، ويعطي نبذة عن   )والفرنسية

 في تـرويج منتجـات      تاريخ الخداع "ع المعنون   المطبو يرد في و. العالمي النطاق  وباء التبغ    نوعها في مكافحة  
ـ   الكراسة بالتزامن مع والذي نُشر "الخاصة بمنتجات التبغ التبغ وسرد سريع للحقائق      ليوم ا التقنيـة الخاصـة ب

كانت  للعديد من أشكال منتجات التبغ على اختالفها، سواء          موجز، وصف   ٢٠٠٦لالمتناع عن التدخين    العالمي  
 صحيفة الوقائع األساليب التكتيكيـة      وباإلضافة إلى ذلك تتناول   . ة الدخان تجات عديم  أم من  ذات دخان منتجات  

 "لطيفـة "و" خفيفة" كلمتي   وضع صناعة التبغ خالل األعوام األربعين المنصرمة، من قبيل          ها دوائر التي انتهجت 
 ،، في حين أنهـا    قل ضرراً من غيره    أن بعض المنتجات أ    بجعلهم يعتقدون  الجمهور   أغلفة السجائر لخداع  على  

  .، تتساوى في فتكها باألرواحفي واقع األمر
  

  مع وسائل اإلعالم العالقات
  
 من التبغ منظمة الصحة العالمية للتحرر موضوع مكافحة التبغ والدور الفريد الذي تؤديه مبادرة مافتئ  -٤٠
لمنظمة في كـل مـن المقـر         موظفو ا  ويعمل. بانتظاماهتمام وسائل اإلعالم     يستأثران ب   وباء التبغ  مكافحةفي  

 وسائل اإلعالم وعرض  مشاركة والدعوة عبر    من أجل ال   مدار العام المكاتب اإلقليمية على    جميع  الرئيسي وفي   
 ،في مكافحة التبغ علـى الـصعيد القطـري        والتقدم المحرز    عن الجهود المبذولة     العامةالحقائق والمعلومات   

وسائل اإلعـالم    ومتابعة تغطية    ، المنظمة وخبرائها التقنيين   قادةبين وسائل اإلعالم و    وتسهيل إجراء المقابالت  
 اإلطاريـة   منظمة الصحة العالمية   المتعلقة بمكافحة التبغ ودور المنظمة بصفتها األمانة المؤقتة التفاقية         للقضايا
  . المعنية بالصحة العمومية في هذا المجالالرئيسية الهيئة العالمية وبصفتها

  
  منتجات التنظيم 

  
مـدير العـام     ال التي أنـشأها   للمنظمة،   ةالتابعو بتنظيم منتجات التبغ     ة الدراسة المعني  مجموعة تلفكُ  -٤١

 إسداء المـشورة إلـى المنظمـة بـشأن          بمهمة الخاصة بتنظيم منتجات التبغ،      كمجموعة بحث معنية بالقضايا   
القضايا الخاصة بلوائح منتجات    بلتبغ و لمنتجات ا طر التنظيمية   اُألب فيما يتعلق لحكومات  إلى ا  المقدمةالتوصيات  

  تقييماً  الدراسة وتجري مجموعة . إلطارية بشأن مكافحة التبغ    ذات الصلة باتفاقية منظمة الصحة العالمية ا       التبغ
عمل على  تكما   في مجال مكافحة التبغ،       سد الثغرات التنظيمية   من أجل  بحوثالوصي بإجراء   تو في هذا الصدد  

منظمة الصحة العالميـة     من اتفاقية    ١١ و ١٠ و ٩الالزمة لتنفيذ المواد     القدرات   تنميةى  دعم الجهود الرامية إل   
 قراراً يقضي بالتكليف بوضع المبادئ التوجيهيـة       ، في دورته األولى   ، مؤتمر األطراف  اتخاذ ولدى   .اإلطارية

 أوضـح    لهذا الغرض،  وتخصيص األموال الالزمة  المتعلقة باختبار وقياس محتويات منتجات التبغ وانبعاثاتها،        
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بذل جهود مزدوجـة مـع       ليس   المبادئ التوجيهية أن الغرض من النهوض باألعمال المتعلقة بوضع        المؤتمر  
 بشأن تنظيم منتجات التبغ، وإنما هو االستناد باألحرى إلى األعمال التي نهضت بهـا بالفعـل                 الجهود الجارية 

  . الدراسةومجموعةمبادرة التحرر من التبغ 
  
 الدراسة مشاركة فعالة    ومجموعة التحرر من التبغ     شياً مع والية مؤتمر األطراف، شاركت مبادرة      وتم  -٤٢

 ١٠ و٩ عمالً بالمادتين المبادئ التوجيهيةوضع بشأن  ٢٠٠٦في عام في ثالثة اجتماعات عقدها الفريق العامل 
، ٢٠٠٦مايو  / عقد بأوسلو في أيار    الذي   ،وتم في االجتماع األول    . اإلطارية منظمة الصحة العالمية  من اتفاقية   

 الذي جاء أيـضاً بمناسـبة انعقـاد         ،أما االجتماع الثاني  . تحديد اإلطار واالتفاق على المهام والجداول الزمنية      
بوجـه  ، وركـز    ٢٠٠٦يوليو  /  في تموز  دراسة، فقد عقد بكوبي، اليابان     ال لمجموعةاالجتماع السنوي الثالث    

 وباألساس العلمي   باختبار وقياس محتويات منتجات التبغ وانبعاثاتها،      المتعلقة   مجموعة من المسائل  على   خاص
، على  ٢٠٠٦أكتوبر  /  بأوتاوا في تشرين األول    الذي عقد  ،االجتماع الثالث  ركزو .لتنظيم منتجات التبغ عموماً   

تي تم النهـوض     األعمال ال  يعطي نبذة عن  ، والذي   بوضع المبادئ التوجيهية  الخاص  المرحلي  ر  صياغة التقري 
  .م التقرير إلى مؤتمر األطراف الثاني المقبلة، وسيقدَّاألعمال ويعطي لمحة عامة عن  اآلنحتىبها 

  
 شبكة مختبرات التبغ   الدراسة، جرى تمثيل     لمسار تآزري وتكاملي، وعمالً بتوصيات مجموعة     واتباعاً    -٤٣

.  كوبي وأوتاوا   المذكورين أعاله واللذين عقدا في     االجتماعينلتي قدمت مدخالت قيمة أثناء       ا ١التابعة للمنظمة 
، وبنـاًء   ٢٠٠٦نـوفمبر   /  في تشرين الثاني   بيجينب الثاني   أثناء انعقاد اجتماع الشبكة   فإنه  وباإلضافة إلى ذلك،    

اتفاقيـة   من   ١٠ و ٩ بموجب المادتين    المبادئ التوجيهية على طلب الفريق العامل الذي اجتمع من أجل وضع          
من نُظم التدخين المكثف    ألربعة   الشبكة المحاسن والمساوئ التقنية       اإلطارية، عرضت  العالميةمنظمة الصحة   

 بيجينباشتملت الحصائل اإلضافية لالجتماع المعقود  وعالوة على ذلك. للسجائر ينظر فيها حالياً الفريق العامل  
صانعون لدى الوفاء بالتزاماتهم تجاه     يستعمله ال  اإللكتروني من المقرر أن      لنسق للتبليغ  مخطط أولي    إعدادعلى  

 مـستودع عـالمي للمعطيـات       بإنشاء وعلى وضع توصية     ،١٠األطراف بالكشف عن منتجاتهم طبقاً للمادة       
مقارنة اتجاهات المعلومات المتعلقة بمحتويات منتجات التبغ وانبعاثاتهـا         تسنى  تالخاصة بمنتجات التبغ كي ما      

فيمـا  المختبـرات   بناء قدرات   ما إن يتم     و .بلدان كافة بمرور الزمن   وتصميمها وغيرها من الخصائص في ال     
 ووضـع   رئيسياً للدعم المختبـري   ستحتل الشبكة مركزاً يؤهلها ألن تكون مورداً         اختبار منتجات التبغ  يخص  
 لكي يتسنى لها، التبغالخاصة ب وتزويد الحكومات بالمعلومات العلمية في مجالي االختبارات والبحوث         األساليب

سـعياً  قد تولت الشبكة،     و . اإلطارية  منظمة الصحة العالمية    ذات الصلة باتفاقية   الوفاء بالمتطلبات واالحتياجات  
 بـشأن    دورة تدريبيـة أساسـية     تنسيق عقد بالتعاون مع ثالثة مختبرات وطنية،      وإلى بلوغ هذا المرمى،     منها  

يونيـو  / راء دورة تدريبية أخرى في حزيران      ومن المقرر إج   ، بلدان  لمشاركين من سبعة   اختبار منتجات التبغ  
٢٠٠٧.  

  
 العامـل   إلى الفريـق   الدراسة وشبكة المختبرات إرشادات      ومجموعةوقدمت مبادرة التحرر من التبغ        -٤٤

 اإلطارية  اتفاقية منظمة الصحة العالمية    من   ١٠ و ٩تين   بموجب الماد  المبادئ التوجيهية  من أجل وضع     المنعقد
 . الـصحة العموميـة    شواغل يراعي   اآلالت المختبرية لتدخين السجائر    الختبار    دولي مقياس وضع بخصوص
 اختبار منتجات التبغ وقياسـها،      مقاييس فيما يتصل بوضع     ممكنين ومجديين  الفريق العامل في خيارين      وينظر

ـ              أال وهما،    دعم ممارسة اختصاصه بوضع مقاييسه الخاصة باختبار وقياس التبغ، أو أن يطلب إلى المنظمة، ب
التابعة للمنظمة الدولية   التقنية المعنية بالتبغ ومنتجاته و    مالي وسياسي من مؤتمر األطراف، أن تعمل مع اللجنة          

                                                           
 مختبراً من المختبرات الحكوميـة  ٢٤ لمية تضمشبكة مختبرات التبغ التابعة لمنظمة الصحة العالمية هي رابطة عا   ١

 تعزيز القدرات الوطنية واإلقليمية الالزمة إلجراء االختبارات والبحوث         التي تعمل على  والجامعية والمختبرات المستقلة    
 . اإلطاريةمنظمة الصحة العالمية من اتفاقية ٩الخاصة بمحتويات منتجات التبغ وانبعاثاتها عمالً بالمادة 
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مؤتمر األطراف أن يقرر    لو. وضع مقاييس اختبار وقياس التبغ    من أجل   ) ١٢٦اللجنة التقنية   (لتوحيد المقاييس   
 مجموعـة  مبادرة التحرر من التبـغ و    ، أي الهيئات الثالث و. أي هذين الخيارين ينبغي اتباعه     دورته الثانية    في

 أحكـام   المبـادئ التوجيهيـة لتنفيـذ     وضع  في  األطراف  الدراسة وشبكة المختبرات، مستعدة لمساعدة مؤتمر       
  .المعاهدة المتعلقة بتنظيم منتجات التبغ

  
ختبـرات التبـغ     لخبـراء م   اًاجتماع،  ٢٠٠٧ مارس   / آذار ٧ و ٦ في يومي    ،وعقدت المنظمة ببرلين    -٤٥

 الوقايـة مـن   كل من هيئة    منتجات التبغ، واستضافت االجتماع وزارة الصحة األلمانية بالتعاون مع          ومنظمي  
وعمـل  .  والمركز األلمـاني لبحـوث الـسرطان    بشأن مكافحة التبغمركز المتعاون مع المنظمةالالسرطان و 

 لمناقشة الـصالت  ، وذلكتنظيم منتجات التبغجمع المعطيات وتفسيرها وفي االجتماع على الجمع بين الخبراء    
 دليـل عـن كيفيـة       ووضعالترصد ومحتويات منتجات التبغ وانبعاثاتها وتنظيم المنتجات،         بين   البالغة األهمية 

 يمكن  هادفةإعداد ممارسات تنظيمية    االستفادة من هذه المعطيات والمعلومات بأقصى قدر من الفعالية من أجل            
  .ة العموميةقياس آثارها على الصح

  
  مبادرة التحرر من التبغفي إطار  العالمية الشراكات

  
المجلـس  وفرقة عمل األمم المتحدة المشتركة بين الوكاالت المخصصة المعنيـة بمكافحـة التبـغ               

  االقتصادي واالجتماعي التابع لألمم المتحدة
  
ـ      عن  قُدم التقرير الرابع لألمين العام        -٤٦ دة المـشتركة بـين الوكـاالت       أنشطة فرقة عمل األمـم المتح

 تـه إلى المجلس االقتصادي واالجتماعي التابع لألمم المتحدة أثناء انعقاد دور         المخصصة المعنية بمكافحة التبغ     
أماكن العمل الخالية من الدخان وناقش      قضية  وركز التقرير على    . ٢٠٠٦يوليو  / الموضوعية بجنيف في تموز   

 كما تطرق التقرير إلى مجاالت أخرى       .مم المتحدة في تنفيذ هذه السياسة      وكاالت من قبيل منظمة األ     أهمية دور 
 والمسؤولية  ، صناعة التبغ  ، ودوائر  واالتجار غير المشروع بمنتجات التبغ     ،تثير االنشغال، شملت التبغ والفقر    

لخالية مـن    اعتمدت الدول األعضاء في المجلس قراراًً بشأن األماكن ا         وفي ختام الدورة  . للشركاتاالجتماعية  
 حظـر شـامل علـى       فرضالدخان في األمم المتحدة، أوصت فيه بأن تنظر الجمعية العامة لألمم المتحدة في              

ـ  المباني الداخلية التابعة لألمم المتحدة، بما فيها المقر الرئيسي وجميـع المكا            التدخين في جميع   ب اإلقليميـة   ت
 التابعـة   لتبغ في جميع المباني   ا بيع منتجات    لى فرض حظر شامل ع     نفسه في الوقت ويشمل القرار   . والقطرية

  . لألمم المتحدة
  

  منظمة الصحة العالمية بشأن مكافحة التبغ المتعاونة مع المراكز
  
 مـع   ة المراكز المتعاون  الفترة التي يشملها التقرير العديد من طلبات االنضمام إلى        تلقت المنظمة أثناء      -٤٧

 طلبات المعهد الوطني للصحة العمومية والبيئة في هولندا ووحدة مكافحة           امن بينه مكافحة التبغ،   بشأن  المنظمة  
وتناولت المنظمة أيضاً . في جمهورية إيران اإلسالمية  وأمراض الرئةللمعهد الوطني لبحوث السلالتبغ التابعة 

المي الثالث عـشر     أثناء انعقاد المؤتمر الع    ، وتولت . المراكز المتعاونة معها   تسميةاإلجراءات الالزمة إلعادة    
مراكز المتعاونة حالياً   الاجتماع للربط الشبكي مع     ، تنظيم   ٢٠٠٦يوليو  /  في تموز   المنعقد بشأن التبغ أو الصحة   

  . بشأن مكافحة التبغمع المنظمة والمراكز التي يحتمل أن تتعاون معها
  
  
  

=     =     =  


