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   ٢٠١٠الدورة املوضوعية لعام 
   ٢٠١٠يوليه /متوز ٢٣ -يونيه / حزيران٢٨نيويورك، 

  من جدول األعمال ) ز( ٧البند 
        التبغ أو الصحة: التنسيق والربنامج ومسائل أخرى

  قرارمشروع *: اليمن    
  

  استخدام التبغ وصحة األم والطفل    
  

  إن اجمللس االجتماعي واالقتصادي،  
املخصـصة  و العمل املشتركة بني الوكاالت  فرقة بتقرير األمني العام عن      إذ حييط علما    

شتركة بـني   املـ تعـددة القطاعـات و    املسـتجابة   ضـرورة اال  ، والـذي يـشدد علـى        )١(كافحة التبـغ  مل
  وباء التبغ على الصعيدين القطري والدويل، لالوكاالت 

حة األم والطفــل،  العواقــب الوخيمــة الســتهالك التبــغ علــى صــوإذ يأخـذ يف االعتبــار   
  وعلى الصحة عموما،

ــة وخيمــة  إىل عواقــب وإذ يــشري   ــغ علــى صــحة األم   جــراء امماثل ــدخان التب لتعــرض ل
  والطفل، وأثر ذلك على وفيات األطفال،

_________________ 
  . والصني٧٧باسم الدول األعضاء يف األمم املتحدة اليت هي أعضاء يف جمموعة الـ   *  

  )١(  E/2010/55 و Corr.1.  
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 إىل ديباجـة االتفاقيـة اإلطاريـة ملنظمـة الـصحة العامليـة بـشأن مكافحـة                  وإذ يشري أيضا    
بـغ فيمـا بـني النـساء والـشابات، وتقـر أيـضا بـاألثر املـدمر                  بزيـادة اسـتخدام الت    تقر   اليت   )٢(التبغ

  للتعرض لدخان التبغ، 
  حتسني الصحة،يف بفعالية تدابري مكافحة التبغ تعترف وإذ   
   على أمهية محاية رفاه املرأة والطفل،وإذ تشدد  
يف بــرامج مكافحــة التبــغ أمهيــة  الــدول األعــضاء علــى النظــر يف إدراج  حتــث  - ١  

  ؛من أجل حتسني صحة املرأة والطفلمنائي اليت تضطلع هبا، التعاون اإل
الـيت تبـذهلا    ضـمن اجلهـود      الدول األعضاء إىل أن تدرج مكافحـة التبـغ           تدعو  - ٢  

 ، من األهداف اإلمنائية لأللفية بـشأن خفـض معـدل وفيـات األطفـال              ٤من أجل حتقيق اهلدف     
   بشأن حتسني صحة األمومة؛٥واهلدف 
والربامج والصناديق ذات الـصلة التابعـة لألمـم املتحـدة         االت  وك مجيع ال  تدعو  - ٣  

ي يف املرحلــة لتبــغ فيمــا بــني النــساء وخاصــة الالئــاســتخدام اتقليــل إىل العمــل ســويا مــن أجــل 
   وفيما بني َمن يعيش معهن من الرجال؛،اإلجنابية من العمر

عامليـة ورئـيس     إىل األمني العام أن يقوم بالتشاور مـع منظمـة الـصحة ال             تطلب  - ٤  
كافحــة التبــغ، بعقــد اجتمــاع لفرقــة العمــل ملاملخصــصة فرقــة العمــل املــشتركة بــني الوكــاالت 

  .ملناقشة تعزيز االستجابة املتعددة القطاعات واملشتركة بني الوكاالت لوباء التبغ العاملي
  

_________________ 
  .٤١٠٣٢، الرقم ٢٣٠٢، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )٢(  


