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مؤتمر األطراف في اتفاقية منظمة الصـحة 
   العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ

  

 FCTC/COP/6/7  السادسةالدورة 
 ٢٠١٤ مارس/ آذار ٢٧  ٢٠١٤ أكتوبر/ األولتشرين  ١٨- ١٣، االتحاد الروسي، موسكو

    من جدول األعمال المؤقت ٢-٤البند 
  
  
  

  من اتفاقية ٦مسّودة المبادئ التوجيهية لتنفيذ المادة 
  منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ

  
  

  فريق الصياغة العامل بين الدورات والمفتوح العضوية تقرير 
  
  
 )٢٠١٢تشـرين الثـاني/ نـوفمبر  ١٧-١٢، جمهوريـة كوريـا، سـول( الخامسـةمـؤتمر األطـراف فـي دورتـه  اعتمد  -١

(التـــدابير الســـعرية والضـــريبية الراميـــة إلـــى الحـــد مـــن  ٦مجموعـــة مـــن المبـــادئ التوجيهيـــة والتوصـــيات لتنفيـــذ المـــادة 
  (اتفاقيــة المنظمــة اإلطاريــة) مــن اتفاقيــة منظمــة الصــحة العالميــة اإلطاريــة بشــأن مكافحــة التبــغ الطلــب علــى التبــغ)

إعـداد مبـادئ توجيهيـة وتقـديم ياغة عامل بين الدورات (فريق الصياغة) لمواصـلة العمـل علـى إنشاء فريق ص وقرر
  ١.في دورته السادسة المؤتمر اينظر فيهكي مسودة كاملة 

  
المراقبين و  اتفاقية المنظمة اإلطاريةباب المشاركة في فريق الصياغة أمام كل أطراف  ُفتحوبموجب هذا القرار   -٢

هــت دعــفــي مــؤتمر  كــانون األول/ديســمبر  ١٩فــي كــل األطــراف  إلــىة لالنضــمام إلــى هــذا الفريــق و األطــراف. ووجِّ
 ٦إلـــــى  ٣المعتمـــــدين فـــــي مـــــؤتمر األطـــــراف. واجتمـــــع فريـــــق الصـــــياغة فـــــي جنيـــــف مـــــن وٕالـــــى المـــــراقبين  ٢٠١٢

ــًا إلــى جانــب أربــع منظمــات تتمتــع بصــفة مراقــب.  ٤٠. وحضــر االجتمــاع ممثلــون عــن ٢٠١٣حزيران/يونيــو  طرف
  لرئاسته. وانتخب الفريق السيد سايمون كوتريل من أستراليا

  
مؤتمر األطراف في  اعتمدهاالمبادئ التوجيهية والتوصيات التي مجموعة  إلىواستند فريق الصياغة في عمله   -٣

التـــي أعـــدها  FCTC/COP/5/8مســـودة المبـــادئ التوجيهيـــة الـــواردة فـــي الوثيقـــة ، وٕالـــى FCTC/COP5(7)القـــرار 
 ٢الفريق العامل الذي شكله مؤتمر األطراف في دورته الرابعة.

  

                                                 
كل القرارات، والمبادئ التوجيهية، ووثائق مؤتمر األطراف األخرى فـي  بالمتاح إلى جان، FCTC/COP5(7) انظر القرار  ١

  .http://www.who.int/fctc/publicationsالموقع اإللكتروني: 
 .FCTC/COP4(13)انظر القرار    ٢
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وفي ضوء المهمة التي أوكلها مؤتمر األطراف إلى فريق الصياغة فإن هذا الفريق لم يقترح أية تعديالت علـى   -٤
وفـي ختـام االجتمـاع  .FCTC/COP5(7)بقـراره مجموعة المبادئ التوجيهية والتوصيات التي اعتمدها هذا المؤتمر 

الصـياغة علـى تشـكيل فريـق  فريـقووافـق جيهيـة. لمسـودة المبـادئ التو  توافقـت عليـه اآلراءأقر فريق الصـياغة نصـا 
الفـرعين المتعلقــين ُينجــز، خـارج الــدورة،  كـيلتقــديم المسـاعدة للــرئيس  بصـفة "أصــدقاء الـرئيس"ألطـراف للعمــل مـن ا

المراجـع العامـة، والـنص النهـائي لمسـودة المبـادئ التوجيهيـة الـذي سـُيرفع إلـى مـؤتمر األطـراف بعـد بالمصطلحات و 
علـى أسـاس إدراج  لـذي توافقـت عليـه اآلراءووافقت بعض األطراف على أجـزاء مـن الـنص ا١األطراف.التشاور مع 
   .في تقرير فريق الصياغة (انظر أدناه) لموقفهاص خبيان أو مل

  
 

  اتفاقية المنظمة اإلطاريةفتح باب التعليق على مسودة المبادئ التوجيهية أمام جميع األطراف في 
  
مـــن خـــالل موقـــع إلكترونـــي محمـــي  ،FCTC/COP5(7)أتيحـــت مســـودة المبـــادئ التوجيهيـــة، بموجـــب القـــرار   -٥

، أي علــى مــدى ثمانيــة أســابيع، تشــرين الثــاني/نوفمبر ٨أيلول/ســبتمبر و ١٦التماســا لتعليقــات األطــراف بــين يــومي 
  وقام فريق أصدقاء الرئيس بعد ذلك باستعراض تلك التعليقات.

  
طرفـا شـارك فـي اجتمـاع فريـق الصـياغة). وُتجمـل أدنـاه هـذه التعليقـات،  ١٨طرفـا (منهـا  ٢١عليقات وتقدم بالت  -٦

  :وكذلك حصيلة االستعراض الذي قام به فريق أصدقاء الرئيس
  

علـــى المبـــادئ التوجيهيـــة والتوصـــيات المعتمـــدة فـــي الـــدورة الخامســـة لمـــؤتمر  ونصـــوص مقترحـــةتعليقـــات  –
فـي ذي اعتمـده فريـق الصـياغة األطراف: في ضوء المهمة الموكلة من جانـب مـؤتمر األطـراف، والـنهج الـ

إعادة فتح المبادئ التوجيهية والتوصيات، فقد وافق فريق أصدقاء الـرئيس علـى أن يظـل الـنص علـى عدم 
 حاله.

 
وافـــق فريـــق أصـــدقاء علـــى القضـــايا التـــي ناقشـــها فريـــق الصـــياغة باستفاضـــة:  ونصـــوص مقترحـــةليقـــات تع –

 توافق اآلراء فيالنص  يمثل فيهاتلك القضايا التي  بشأنالرئيس على وجوب تفادي إعادة فتح المناقشات 
 ولذلك فإن النص سيظل على حاله. ،فريق الصياغة

  
تفق فريق أصدقاء الرئيس علـى أنـه ينبغـي أال تؤخـذ هـذه واسعة للنص: ااقتراحات بعمليات إعادة صياغة  –

معنـى  تـؤدي إلـى تغييـرفي المسـودة التـي سـُتعرض علـى مـؤتمر األطـراف حينمـا  االقتراحات في الحسبان
التــــي وافــــق عليهــــا فريــــق  تتنــــاقض مــــع نصــــوص الفــــروع األخــــرى لمســــودة المبــــادئ التوجيهيــــةالــــنص أو 

 الذي اعتمده مؤتمر األطراف في دورته الخامسة. للمبادئ التوجيهية ليالنص الحا الصياغة، أو

  
تحسين قابليـة القـراءة: وافـق فريـق أصـدقاء الـرئيس علـى مراعـاة التعليقات التحريرية والتعليقات الرامية إلى  –

فـــي واســـعًا للـــنص. ولـــم تؤخـــذ التعليقـــات التحريريـــة التـــي تشـــكل تحســـينًا  فحســـب تلـــك التعليقـــات التحريريـــة
حينمـا أضـفت تعقيـدًا علـى الـنص. وفـي  ديدة لم يناقشها فريق الصـياغة أواالعتبار عند طرحها لمبادئ ج

لمفاوضــات مكثفـة فــي فريــق الـنص كــان قــد خضـع  نظــرا ألنمعظـم الحــاالت لـم تُقبــل التعليقــات التحريريـة 
 الصياغة وتم تحقيق توازن دقيق بين المصالح المختلفة لألطراف.

وتايالنـــد، وتركيـــا، ضـــم فريـــق "أصـــدقاء الـــرئيس" كـــًال مـــن الـــرئيس، وممثلـــي االتحـــاد األوروبـــي، وكينيـــا، وعمـــان، وبنمـــا،  ١                                                 
 والدكتور فرانك شالوبكا (المستشار التقني لفريق الصياغة).
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تعـاريف ق أصدقاء الرئيس في االعتبار التعليقات األخرى التـي قـدمتها األطـراف، مثـل إضـافة لم يأخذ فري –
جديــدة ألن مثــل هــذه التعــاريف واردة فــي النصــوص األخــرى التــي اعتمــدها مــؤتمر األطــراف، وذلــك مــثًال 

 بروتوكول القضاء على االتجار غير المشروع بمنتجات التبغ.نص 

  
خـــدمات اللغـــات فـــي منظمـــة الصـــحة رجمتين الروســـية والصـــينية. ودرســـت ُطرحـــت اقتراحـــات بتنقـــيح التـــ –

وأدرجتها في نسختي الـنص بهـاتين اللغتـين اللتـين سُتعرضـان علـى مـؤتمر  العالمية هذه االقتراحات بعناية
عنــــدما كانــــت متســــقة مــــع نكليــــزي أو الــــنص اإل ىاألطــــراف وذلــــك حينمــــا لــــم تــــؤثر التغييــــرات علــــى معنــــ

) أو الوثــائق التــي اتفاقيــة المنظمــة اإلطاريــةالمصــطلحات المقبولــة فــي النصــوص المرجعيــة األخــرى (مثــل 
 سبق أن اعتمدها مؤتمر األطراف (مثل المبادئ التوجيهية).

  
سـودة المبـادئ ويود فريق أصدقاء الرئيس إلى أن يشير إلى أن عددًا من األطراف التي أدلت بتعليقاتها على م  -٧

(طلبــت بعــض األطــراف إدراج  الحــق الســيادي لألطــراف فــي تحديــد سياســاتها الضــريبية التوجيهيــة أكــدت مــن جديــد
تمـس بالتزاماتهـا بياناتها فـي هـذا التقريـر علـى النحـو المبـين أدنـاه) وأن أحكـام مسـودة المبـادئ التوجيهيـة ينبغـي أال 

 فريـق أصـدقاء الـرئيس أن نـص المبـادئ التوجيهيـة يوضـح مـرارا وتكـرارابموجب االتفاقات الدولية األخرى. ويالحـظ 
  .اتفاقية المنظمة اإلطاريةأن هذه الحقوق وااللتزامات ستكون موضع االحترام وفقًا ألحكام 

  
 إليه وساندت عمله.ويود فريق الصياغة أن يعرب عن شكره لكل األطراف التي تقدمت بتعليقات   -٨
  
علــى مــؤتمر  أســفر عنــه عمــل فريــق الصــياغة، وعمليــة االســتعراض الموصــوفة أعــاله،الــنص الــذي  وُيعــرض  -٩

  األطراف في ملحق هذه الوثيقة.
  

 ٢٠١٣في حزيران/يونيو  بيانات األطراف المقدمة في أعقاب اجتماع فريق الصياغة
  

الـذي توافقـت عليـه اإلشارة آنفا فقد وافقت بعض األطراف علـى أجـزاء مـن الـنص  إليه على نحو ما وردت  -١٠
فـــي تقريـــر  لمواقفهـــاشـــريطة إدراج بيانـــات أو ملخصـــات  ٢٠١٣خـــالل االجتمـــاع المعقـــود فـــي حزيران/يونيـــو  اآلراء

  فريق الصياغة على النحو التالي:
  
مسـتوى المعـدالت الضـريبية الـذي يتعـين "مـن مسـودة المبـادئ التوجيهيـة المعنـون  ٢-٣ما يتعلـق بـالفرع  –

 "تطبيقه
 

  :البيان الذي قدمه االتحاد األوروبي بدعم من كندا، وغواتيماال، والفلبين
  
أي مطبـوع مـن فـي  والـواردة حصـة الضـريبةأو  الضـريبي المعـدل إلـى اإلشارة إلى ضـريبة معينـة أو يجب أال تفهم"

تطبيـق مثـل لإلى أطرافها  اتفاقية المنظمة اإلطاريةمن  موجهة توصية امطبوعات منظمة الصحة العالمية على أنه
  هذا المعدل أو هذه الحصة".

  
  البيان الذي قدمته هندوراس:

  
تسـجل أن اإلشـارة المقترحـة إلـى انطالقا من روح المساهمة البناءة في عمل فريق الصـياغة فـإن هنـدوراس تـود أن "

  ".ملزمةوليست إرشادية مستوى الضرائب المطبق على التبغ هي مجرد إشارة 
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 ما يتعلق بنطاق المبادئ التوجيهية –
  

  موقف غواتيماال:
  

ويـرد أدنـاه  غواتيماال بأن ُيحاط علما بآرائهـا إزاء العالقـة بـين المبـادئ التوجيهيـة واالتفاقـات الدوليـة األخـرى.طلبت 
  حزيران/يونيو. ٦ملخص لآلراء التي طرحها ممثل غواتيماال حول هذا الموضوع أثناء االجتماع في 

  
اقترحــت غواتيمــاال تضــمين نطــاق المبــادئ التوجيهيــة العبــارة التاليــة: "إن هــذه المبــادئ التوجيهيــة ال تخــل بالتزامــات 

وأوضــح ممثــل غواتيمــاال أنــه علــى الــرغم مــن أن األطــراف األطــراف فــي ظــل االتفاقــات الدوليــة المعنيــة األخــرى". 
فــإن الحاجــة ربمــا تــدعو إلــى مراعــاة وجــود  وضــع السياســات الضــريبيةتتمتــع بصــورة واضــحة بــالحق الســيادي فــي 

  التزامات دولية معنية أخرى ملزمة أيضًا بالنسبة ألطرافها المتعاقدة.
  

ن مـــؤتمر أن المبـــادئ التوجيهيـــة غيـــر ملزمـــة قانونـــا، ولكـــوأوضـــح المستشـــار القـــانوني لمنظمـــة الصـــحة العالميـــة 
؛ وعلـى هـذا فـإن تنفيـذ اتفاقيـة المنظمـة اإلطاريـةاألطراف يعتمدها إلرشـاد األطـراف فـي تنفيـذها اللتزاماتهـا بموجـب 

 اتفاقيـة المنظمـةمـن  ٢اإلخالل بأي اتفاق دولـي آخـر. كمـا تـنص المـادة المبادئ التوجيهية ال يمكن أن يؤدي إلى 
ال يجـوز للـدول األطـراف أن تنـزل دونــه،  هـي حـد أدنـىبـل  بالحـد األعلـىأحكـام االتفاقيـة ليسـت علـى أن  اإلطاريـة

  تحض األطراف على تنفيذ تدابير تتجاوز تدابير االتفاقية وبروتوكوالتها. وأنها
  

تراتبية بين وأوضح ممثل غواتيماال أن بالده ال تسعى إلى إدراج بند حماية في المبادئ التوجيهية وال تحاول إرساء 
علـى نحـو فعـال  ٦االتفاقات الدولية. وعوضًا عن ذلك فإن هدفها هو مساعدة السلطات الوطنية علـى تنفيـذ المـادة 

لنزاعــات والمطالبــات الدوليــة المحتملــة فــي المحافــل األخــرى فــي االتفاقــات الدوليــة األخــرى ويتفــادى بالتــالي ا يراعــي
  المستقبل.

  
  التوصيات إلى مؤتمر األطراف

  
يوصــي فريــق الصــياغة بــأن يعتمــد مــؤتمر األطــراف مســودة المبــادئ التوجيهيــة المدرجــة فــي ملحــق هــذا   -١١

 التقرير.
  

تــوفر معلومــات مســـتجدة االتفاقيــة أن تتـــيح و كمــا يوصــي الفريــق بـــأن يطلــب مــؤتمر األطـــراف إلــى أمانــة   -١٢
: البحـــوث، والدراســـات، والمـــواد المرجعيـــة المفيـــدة األخـــرى المتعلقـــة بشـــأنموقـــع إلكترونـــي  وعبـــربصـــورة منتظمـــة 

 .اتفاقية المنظمة اإلطاريةمن  ٦بالمبادئ التوجيهية لتنفيذ المادة 
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  لملحقا
  

  تفاقية منظمة الصحة العالمية من ا ٦لمادة تنفيذ امسّودة المبادئ التوجيهية ل
  اإلطارية بشأن مكافحة التبغ

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

 
 الغرض المنشود من المبادئ التوجيهية

  
اإلطاريــة)  اتفاقيــة المنظمــةاألخــرى التفاقيــة منظمــة الصــحة العالميــة اإلطاريــة بشــأن مكافحــة التبــغ ( وفقــًا لألحكــام

هذه المبادئ التوجيهية إلى مساعدة األطراف على تحقيق أهدافها والوفاء بالتزاماتها  ترميوقرارات مؤتمر األطراف 
أفضــل ، و أفضــل البّينــات المتاحــة التوجيهيــة إلــى . وتســتند المبــادئاتفاقيــة المنظمــة اإلطاريــةمــن  ٦بموجــب المــادة 

  ألطراف التي طبَّقت بنجاح تدابير ضريبية وسعرية للحد من استهالك التبغ.لدى االممارسات والخبرات 
  

 التوجيهيةالمبادئ 
  
 علــى عــاتق المجتمــع عمومــًا. ويخلِّــف ارتفــاع التكــاليف الصــحية المباشــرة ثقيــلبعــبء اقتصــادي  تعــاطي التبــغ ييلقــ

 والعجـز النـاجمالتكاليف غير المباشـرة المرتبطـة بالوفيـات المبكـرة،  وارتفاعبالتبغ،  ذات الصلةالمصاحبة لألمراض 
  التبغ.  لتعاطيبالتبغ، والخسائر اإلنتاجية، آثارًا خارجية سلبية بالغة  ذات الصلةعن األمراض 

  
ن هـذه اآلثـار الخارجيـة عبـر الحـد مـن االسـتهالك إلـى التقليـل مـ الفعالة التي تفـرض علـى التبـغ وال تؤدي الضرائب

اإلنفاق الحكومي على تكاليف الرعايـة الصـحية المتعلقـة باسـتهالك تقليل واالنتشار فحسب بل إنها تسهم أيضًا في 
  التبغ.

  
بـــأن السياســـات الضـــريبية والســـعرية مـــن بـــين أنجـــع الوســـائل للتـــأثير علـــى الطلـــب علـــى  النطـــاق وثمـــة إقـــرار واســـع

يعتبــر  اتفاقيــة المنظمــة اإلطاريــةمــن  ٦علــى هــذا فــإن تنفيــذ المــادة بنــاًء منتجــات التبــغ وبالتــالي علــى اســتهالكها. و 
أن ُتطبَّـق  وينبغـيلعموميـة. عنصرًا أساسيًا في سياسة مكافحة التبغ ومن ثم في الجهود المبذولـة لتحسـين الصـحة ا

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

  التالية. التوجيهيةعلى المبادئ  اتفاقية المنظمة اإلطاريةمن  ٦ويرتكز تنفيذ المادة 
  
 ادي لألطرافتحديد السياسات الضريبية الخاصة بالتبغ حق سي  ١-١

 
إن جميــع أجــزاء المبــادئ التوجيهيــة تحتــرم الحــق الســيادي لألطــراف فــي تحديــد ووضــع سياســاتها الضــريبية، وفقــًا 

  من اتفاقية المنظمة اإلطارية. ٢-٦للمادة 
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 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 

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.

  
 ظم ضرائب التبغ وٕادارتها بالكفاءة والفعاليةينبغي أن تتسم ن  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.

  
بغ تعـزز االمتثـال الضـريبي وتحصـيل اإليـرادات الضـريبية وتحـّد فـي واإلدارة ذات الكفاءة والفعالية لنظم ضرائب الت

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

، كجــزء مــن سياســات ينبغــي حمايــة عمليــات وضــع وتنفيــذ وٕاعمــال السياســات الضــريبية والســعرية الخاصــة بــالتبغ
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 
للمبادئ التوجيهية الخاصة بتنفيذها، وكذلك حمايتهـا مـن أي تعـارض فعلـي أو من اتفاقية المنظمة اإلطارية، ووفقًا 

  محتمل آخر للمصالح.
  

  نطاق المبادئ التوجيهية
  

تركز هذه المبادئ التوجيهية أساسًا على رسوم بيع التبغ ألنها الوسيلة الرئيسية لزيادة أسعار منتجات التبـغ بالنسـبة 
إلى أسعار السلع أو الخدمات األخرى. وال تندرج ضـمن نطـاق هـذه المبـادئ التوجيهيـة الضـرائب والرسـوم األخـرى، 
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بتشـــجيع االســـتثمار. ويشـــار بإيجـــاز إلـــى ضـــريبة القيمـــة  مثـــل ضـــرائب الـــدخل والرســـوم العامـــة واألحكـــام الخاصـــة
  .٥-١-٣المضافة ورسوم االستيراد في الفرع 

  
ومــن منظــور أوســع فــإن مــن المهــم اإلشــارة إلــى أن سياســات ضــرائب التبــغ قــادرة علــى التــأثير مباشــرة علــى ســعر 

أن  بيـــدقـــدرة علـــى تحمـــل الســـعر. االنتشـــار، والمعـــدل المســـتهلك لمنتجـــات التبـــغ، وبالتـــالي الحـــد مـــن االســـتهالك، و 
تنفيــذها كجــزء مــن اســتراتيجية شــاملة لمكافحــة التبــغ إلــى جانــب  فــي معــزل عــن غيرهــا وينبغــيضــرائب التبــغ ليســت 

أن ُتراعــى  ينبغـي. وفـي هـذا الصـدد اتفاقيـة المنظمـة اإلطاريـةالسياسـات األخـرى المتخـذة اسـتجابة لمـواد أخـرى فـي 
سـات االقتصـادية، والسـيما العالقـة المتبادلـة بـين السياسـات الضـريبية والسـعرية ونمـو أيضًا االعتبارات العامـة للسيا
المبــادئ  اختصــاص هــذهالتحليــل يتجــاوز وهــذا عض الشــرائح الســكانية. التــي تلحــق بــبالــدخل، واآلثــار االجتماعيــة 

  التوجيهية الحالية.
  

ل القضـاء علـى االتجـار غيـر المشـروع بمنتجـات من اتفاقية المنظمة اإلطاريـة، وكـذلك بروتوكـو  ١٥وتتناول المادة 
التبــغ مســألة االتجــار غيــر المشــروع بمنتجــات التبــغ. وهنــاك أطــراف كثيــرة رفعــت الضــرائب المفروضــة علــى التبــغ 
وشهدت زيادة في اإليرادات دون حـدوث زيـادة فـي االتجـار غيـر المشـروع. واالتجـار غيـر المشـروع بمنتجـات التبـغ 

ية والضــريبية المصــممة مــن أجــل تعزيــز مكافحــة التبــغ، ومــن ثــم يزيــد إتاحــة منتجــات التبــغ يقــوض التــدابير الســعر 
ويجعلها أيسر تكلفة. كما أن الحد من االتجار غيـر المشـروع يعـزز فعاليـة السياسـات الضـريبية والسـعرية فـي الحـد 

  رادات.من تعاطي التبغ وفي تحقيق أهداف ضرائب التبغ فيما يتعلق بالصحة العمومية واإلي
  

  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 المصنعسعر (أو ، أو سعر الشركة المصنعة لتجزئةلبيع باا
  ؛الفرد دخلبالنسبة إلى عر " السالسعرالقدرة 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" "االستهالكمصطلح  يعني

المنتجــات ضــرائب أو تلــك تفــرض علــى  نطــاق واليــة قضــائيةفــي  مدفوعــة الضــرائبشــراء منتجــات تبــغ فُيقصــد بــه 
  ؛عليها ضرائب أو أسعارًا أعلىفرض تأخرى  ألغراض تعاطيها في نطاق والية قضائيةأسعارًا أدنى 

، معينـة أو علـى إنتاجهــامنتجـات لــى بيـع عم و ضـريبة أو رسـفـرض " رســوم البيـعأو " "البيـع "ضـريبةيعنـي مصـطلح 
  ؛مثل منتجات التبغ

  ؛المفروضة عليه زيادة الضرائبل تحسباً  زيادة إنتاج المنتج أو مخزونه االستباق""يعني مصطلح 
وهـــي عـــادًة  ،منتجـــاتواســـعة مـــن الالضـــرائب المفروضـــة علـــى طائفـــة " المبيعـــات العامـــةضـــريبة "يعنـــي مصـــطلح 

  ؛لى سعر التجزئةتستند إ ما
، معينــــةســــتوردة " الضــــرائب المفروضــــة علــــى منتجــــات مســــتيراد" أو "رســــوم االســــتيراداال"ضــــريبة يعنــــي مصــــطلح 

  ؛منتجات التبغك



FCTC/COP/6/7      

8 

فعلي بنسبة واحد لتغير االستهالك الناجم عن زيادة الدخل ال" النسبة المئوية الدخلية للطلبمرونة ال"يعني مصطلح 
  ؛في المائة

  المتوسط؛في التبغ الشخص الذي يتعاطى ا تعاطاهكثافة" كمية منتجات التبغ التي يال"يعني مصطلح 
 ضـريبة وعنصـر محـددةمن عنصر ضريبة  " ضريبة تشمل كالً ة" أو "ضريبة هجينةمختلط"ضريبة يعني مصطلح 

  قيمية؛
  ؛ينتعاطغير الم يتحملهاليف التي " التكااآلثار الخارجية السلبية"يعني مصطلح 

  ؛منتجات التبغالذين يتعاطون  ة من السكان" النسبة المئوينتشارمعدل 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 " التحوّ المنتج االستعاضة عن"يعني مصطلح 

  ؛يرها من العوامللغأو  اً عار نسبياألس استجابة لتغيرغ السائب لتبإلى تعاطي االسجائر تدخين 
  ؛لتضخمأنه مراٍع ل" تعني كلمة "فعلي

بيـــع منـــتج التبـــغ مـــن ســـعر المقتطعـــة مئويـــة النســـبة الالتجزئـــة" البيـــع بســـعر  البيـــع مـــنضـــريبة "حصـــة يعنـــي تعبيـــر 
  المنتج. على ذاك البيعضرائب بما ُيفرض من والمحسوبة  جميع الضرائب ذات الصلةوالشاملة ل بالتجزئة

 منتج التبغ بالتجزئـةبيع من سعر المقتطعة مئوية النسبة الالتجزئة" البيع بسعر  الضريبة في"حصة يعني مصطلح 
  على ذاك المنتج.كل الضرائب بما ُيفرض من والمحسوبة  الصلة ذات الضرائب جميعوالشاملة ل

، مثــل عــدد تهــالــى أســاس كميع معينــة منتجــات علــى المفروضــة الضــرائب" محــددةالبيــع ال ضــريبة"يعنــي مصــطلح 
  السجائر أو وزن التبغ؛

 مـــن منـــتج معـــينمختلفـــة أنـــواع علـــى  بمعـــدالت مختلفـــةالمفروضـــة " الضـــريبة ةجـــضـــريبة المدرّ ال"يعنـــي مصـــطلح 
  ؛خصائص المنتج، أو خصائص اإلنتاج وأ، السعر، من قبيل عدة عواملباالستناد إلى 

منتج معـين، مثـل المفروض على جميع أنواع بالمعدل نفسه المفروضة الضريبة " ضريبة الموحدةال"يعني مصطلح 
  ؛التجاريةبمختلف عالماتها ئر جميع أنواع السجا
تلـــك ة واســـعة مـــن المنتجـــات (المحليـــة و طائفـــالمفروضـــة علـــى  ةبيالضـــر " ضـــريبة القيمـــة المضـــافة"يعنـــي مصـــطلح 

  ؛هاأو توزيع هافي كل مرحلة من مراحل إنتاجإليها لى القيمة المضافة بناًء ع المستوردة)
فــرادى  أســعارأســاس  علــى ط لمنــتج تبــغ معــينســعر المســتهلك المتوســ" الســعر المتوســط المــرّجح"يعنــي مصــطلح 

  .واحدة منها كل مبيعاتوترجيح  التجارية العالمات
  
 والصحة العمومية العالقة بين ضرائب التبغ واألسعار  -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 
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النهوض بصـحة السـكان. وقـد أثبتـت دراسـات  ومن ثم والمراضةاالنتشار ويسفر عن خفض معدالت الوفاة معدل و 
  وهي عالقة ال جدال فيها. تعاطي التبغبين األسعار و  العكسيةعديدة العالقة 

  
 االنتشار (المرونة السعرية)معدل العالقة بين األسعار واالستهالك/   ١-٢
 

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

  
التبــغ.  تكــون سياســة تحــد مــن تعــاطيبالفعاليــة الفعليــة األســعار  تزيــد ضــرائب التبــغ وتحــدث زيــادة فــيأيــة سياســة و 

كتيبـــات الوكالـــة "و "دليـــل منظمـــة الصــحة العالميـــة التقنــي إلدارة ضـــرائب التبــغ"فــي  وطبقــًا للدراســـات المشــار إليهـــا
الفعليـة فـإن العالقـة بـين األسـعار  ،"١٤الدولية لبحوث السرطان بشأن الوقاية من السرطان: مكافحة التبغ، المجلـد 

مــع الزيــادة فــي الســعر.  أن يتناســب، بمعنــى أن انخفــاض االســتهالك أقــل مــن عمومــاً  التبــغ غيــر مرنــة واســتهالك
  وتتحــدد هــذه العالقــة بالمرونــة الســعرية للطلــب. وعلــى ســبيل المثــال فإنــه إذا كانــت المرونــة الســعرية للطلــب تبلــغ 

فــي االسـتهالك. وتنـدرج معظـم تقــديرات  ٪٥فـي الســعر سـتؤدي إلـى انخفـاض بنسـبة  ٪١٠فـإن زيـادة بنسـبة  ٠,٥-
  .٠,٨-و ٠,٢-المرونة السعرية للطلب بين 

  
وفـــي ظـــل جميـــع الظـــروف أوضـــحت الدراســـات أن المرونـــة الســـعرية للطلـــب أعلـــى (بالقيمـــة المطلقـــة) فـــي األجـــل 

. واألشــخاص ذوو المكانــة االقتصــادية االجتماعيــة الطويــل الطويــل، أي أن االســتهالك ســينخفض أكثــر فــي األجــل
  على دخلهم المتاح. أكبرأثرًا  التغييراتالضريبية والسعرية ألن لهذه  للتغييراتاستجابة  أكثرالمنخفضة 

  
الشـــباب للتبـــغ، فـــإن التقـــديرات تشـــير إلـــى أن هـــؤالء  تعـــاطيوفيمـــا يتصـــل بتـــأثير ارتفـــاع الضـــرائب واألســـعار علـــى 

فمـن . ولـذلك سـناً الضريبية والسعرية من األشـخاص األكبـر  للتغييراتالشباب أكثر استجابة بمرتين أو ثالث مرات 
 سيكون لهـا تـأثير بـالغ فـي تقليـل االسـتهالك ومعـدل االنتشـار والبـدء فـي التعـاطيتبغ زيادات ضرائب ال المرجح أن

  إلى طور اإلدمان. التجربةالحد من فرص تحول هؤالء الشباب من طور  فيفي صفوف الشباب، وكذلك 
  

علـى أن يصـل ذلـك من الطلب علـى التبـغ  واألسعار إلى الحدارتفاع الضرائب  يؤديومن المهم بصورة مماثلة أن 
مــن أو فــي البلــدان التــي يكــون فيهــا األقــل دخــًال المجموعــات الســكانية الحــد مــن الطلــب علــى التبــغ إلــى ذروتــه بــين 

   ومن ثم يسهم ذلك في مكافحة اإلجحافات الصحية.أكثر استجابة للزيادات السعرية، يتعاطون التبغ 
  

إليــرادات التــي تجنيهــا الحكومــات. وبمــا أن منتجــات التبــغ إلــى ارتفــاع فــي ا عمومــاً وتــؤدي زيــادة معــدالت الضــرائب 
أكبر تناسبيًا من االنخفاض في  معدالت الضرائبتتمتع بالمرونة السعرية، فإنه يمكن توقع أن تكون الزيادة في  ال

  االستهالك، أي أن اإليرادات سترتفع نتيجة زيادات الضرائب. 
  
 (المرونة الدخلية) الضرائب والقدرة على تحمل التكاليففرض   ٢-٢
 

انتشــاره، والســيما فــي البلــدان ذات الــدخل المــنخفض معــدل إلــى زيــادة اســتهالك التبــغ و عمومــًا الــدخل تــؤدي زيــادة 
. وتعنـــي المرونـــة ١وتنـــدرج معظـــم تقـــديرات المرونـــة الدخليـــة للطلـــب علـــى منتجـــات التبـــغ بـــين صـــفر و والمتوســـط.

  ٪.٥٪ ستسفر عن ارتفاع استهالك التبغ بنسبة ١٠ل بنسبة أن زيادة في الدخ ٠,٥الدخلية للطلب بمقدار 
تكـاليف منتجـات التبـغ  سـتزيد حتمـًا القـدرة علـى تحمـلوبدون زيادات في األسعار تتجاوز مسـتوى النمـو فـي الـدخل 

هذه الزيادة في القدرة على تحمل التكاليف إلى نمو االستهالك. وتشير البّينات إلـى عمومًا الوقت. وستؤدي  بمرور
أن القــدرة علــى تحمــل تكــاليف منتجــات التبــغ آخــذة فــي التصــاعد فــي البلــدان ذات الــدخل المــنخفض والمتوســط وأن 

ك فـإن الزيـادات السـعرية وتيرة هذه الزيادة في القدرة على التحمل قد تسارعت في السنوات األخيرة. وعوضـًا عـن ذلـ
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النمو في الدخل، مما أدى إلـى انخفـاض فـي القـدرة  تالبلدان ذات الدخل المرتفع قد تجاوز  كثير من والضريبية في
  .في السنوات األخيرةعلى تحمل تكاليف منتجات التبغ 

  
رائح ســكانية وبعــض السياســات الضــريبية يمكــن أن تزيــد القــدرة علــى تحمــل تكــاليف بعــض منتجــات التبــغ لــدى شــ

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 

لتبــغ لــدى المجموعــات الســكانية الســريعة التــأثر، نظــرًا الرتفــاع انخفاضــات أكبــر بشــكل غيــر متناســب فــي تعــاطي ا
  الحساسية السعرية لهذه المجموعات السكانية.

  
 توصيةال
  

أن تراعي، ضمن جملة أمـور، المرونـة السـعرية  ،عند تحديد أو زيادة مستويات الضرائب الوطنية ،ألطرافينبغي ل
التضــخم والتغيــرات فــي دخــل األســر، وذلــك لتقليــل القــدرة علــى ســواء، إلــى جانــب 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
  
 ضرائب التبغ نظم  -٣
 
، مـزيج مـن االثنـين، ضـرائب دنيـا، ضـرائب أخـرى علـى سـلع محددةهيكل ضرائب التبغ (قيمية،   ١-٣

 التبغ)
 

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

  
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 

الــُنظم الضــريبية األكثــر تعقيــدًا، وخصوصــًا الــُنظم المدّرجــة والــُنظم التــي تشــمل (الضــرائب المدّرجــة). وعمومــًا فــإن 
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
 

فــي حــين أنــه يمكــن فــرض الضــرائب  بيــع عمومــًا،علــى منتجــات التبــغ رســوم  تعتبــر الضــرائب المفروضــة خصيصــاً 
وضــريبة القيمــة المضــافة، وضــرائب/ رســوم  (مثــل ضــرائب المبيعــات العامــة، األخــرى غيــر المتعلقــة بــالتبغالمحــددة 
هــا الوســيلة وهــذه المبــادئ التوجيهيــة تركــز أساســًا علــى رســوم بيــع التبــغ ألن .علــى منتجــات التبــغ أيضــاً  )،االســتيراد

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

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

  التجارية األرخص سعرًا.
  

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

  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. 
ســعار، فــإن التنبــؤ بــاإليرادات المتأتيــة مــن الضــريبة أن هــذه اإليــرادات الضــريبية تســتند إلــى األحكــام ال إلــى األ 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.

  
 القيمية ضرائب البيع  ٣-١-٣
 

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

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

حـــدها يمكـــن أن تـــؤدي إلـــى زيـــادة التنـــافس إلـــى العالمـــات التجاريـــة األرخـــص. وٕاذا اســـُتخدمت الضـــرائب القيميـــة و 
  السعري وبالتالي إلى خفض السعر المتوسط.

  
والضــريبة القيميــة أصــعب فــي تنفيــذها وٕادارتهــا ألنــه يلــزم التحقــق مــن كميــة المنــتج وقيمتــه علــى الســواء. وقــد تتــأثر 

، وخصوصًا عندما يكون الُنظم القيمية المحضة ببخس قيمة المنتج من أجل خفض قيمة المنتج الخاضعة للضريبة
السعر المستخدم كأساس للحساب هو سعر التسليم من المصنع أو السعر شامًال التكلفة والشـحن والتـأمين. ويمكـن 
تالفــي مشــكلة بخــس القيمــة بتطبيــق حــد أدنــى للضــريبة المحــددة. ومــن شــأن تطبيــق حــد أدنــى للضــريبة المحــددة أن 

علــى كــل العالمــات التجاريــة، وذلــك بصــرف النظــر عــن ســعر  يضــمن تحصــيل حــد أدنــى مــن ضــريبة البيــع ُيفــرض
  بيعها بالتجزئة.

  
وألن اإليرادات الضريبية تعتمد على الكمية والسـعر فـإن اإليـرادات المتأتيـة مـن الضـريبة القيميـة يصـعب التنبـؤ بهـا 

ة. ومـن ميـزات الضـرائب وتكون أقـل اسـتقرارًا وأكثـر اعتمـادًا علـى اسـتراتيجيات التسـعير التـي تتبعهـا دوائـر الصـناع
  القيمية الحفاظ على قيمتها الحقيقة عندما ترتفع األسعار بفعل التضخم.

  
 والقيمية ضرائب البيع المحددةمزيج من   ٤-١-٣
 

تشمل هياكل ضرائب البيع المختلطة (أو الهجينة) ضرائب البيع المحددة والقيمية. وعادة ما تجمع الُنظم المختلطة 
حدة (لها أثر أكبر نسبيًا في العالمات التجارية األرخص سعرًا) وبـين ضـريبة قيميـة (لهـا أثـر بين ضريبة محددة مو 

مطلــق أكبــر فـــي العالمــات التجاريـــة األغلــى ســـعرًا). وفــي النظـــام فــإن التركيـــز علــى العنصـــر القيمــي أو العنصـــر 
ر القيمـــي يزيـــد الســـعر المحـــدد يعتمـــد علـــى الظـــروف الوطنيـــة وأغـــراض السياســـات المتبعـــة. وفـــي حـــين أن العنصـــ
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المطلق ومن ثم يشجع على استعمال العالمات التجارية األرخص، األمر الذي يقـوض أغـراض الصـحة العموميـة، 
أمــا العنصــر المحــدد فــيخفض الفــروق النســبية فــي األســعار بــين العالمــات التجاريــة الرخيصــة والعالمــات التجاريــة 

  ر إلى أدنى حد ممكن.الغالية، ويساعد على تقليل التقلب في األسعا
  

ويســعى الهيكــل الضــريبي المخــتلط إلــى الجمــع بــين ميــزات الضــريبة المحــددة المحضــة والضــريبة القيميــة المحضــة. 
  وهو أمر أكثر تعقيدًا في تنفيذه وٕادارته من هيكل الضريبة المحددة ألنه يلزم التحقق من كمية المنتج وقيمته.

  
بـبخس قيمـة المنـتج مقارنـة بالنظـام المحـض أو القيمـي. ولتقليـل التـأثر بـبخس  والهيكل الضـريبي المخـتلط أقـل تـأثراً 

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. 

  
وألن اإليرادات الضريبية تعتمـد علـى الكميـة والسـعر فـإن اإليـرادات المتأتيـة مـن الهيكـل الضـريبي المخـتلط يصـعب 
التنبـــؤ بهـــا وتكـــون أقـــل اســـتقرارًا وأكثـــر اعتمـــادًا علـــى اســـتراتيجيات التســـعير التـــي تتبعهـــا دوائـــر الصـــناعة مقارنـــة 

ــلة ضــمن هيكــل الضــريبة الم حــددة الموحــدة. ومــع ذلــك فــإن القيمــة 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
 

منتجات التبغ (مثل ضـريبة السـلع والخـدمات أو ضـريبة القيمـة إن الضرائب األخرى التي ال تفرض خصيصًا على 
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

  السلع والخدمات األخرى، وبالتالي لها أثر أقل في الصحة العمومية.
  

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 

  التبغ من خالل السياسات السعرية والضريبية.تعاطي 
  

  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. 

  للضريبة المحددة ألن لهذه النظم مزايا جمة مقارنة بالنظم القيمية المحضة.
  
 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 
ذلك مستوى المعدالت الضريبية الذي يتعين تطبيقـه. وال يوجـد أي مسـتوًى أمثـل لضـرائب التبـغ ينطبـق علـى جميـع 

ـــدان، وذلـــك بســـبب االختالفـــات فـــي الـــُنظم الضـــريبية والظـــروف  ـــة واالقتصـــادية وفـــي أهـــداف الصـــحة البل الجغرافي
العمومية واألهداف الضريبية الوطنية. وعند تحديد مستويات ضرائب التبغ يمكن النظر فـي األسـعار النهائيـة للبيـع 
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بالتجزئــة بــدًال مــن المعــدالت الضــريبية الفرديــة. وفــي هــذا الصــدد وضــعت المنظمــة توصــيات بشــأن حصــة ضــرائب 
  ١نتجات التبغ بالتجزئة.البيع من أسعار بيع م

  
وعندما يتعلق األمر باألساس األكثر فعالية لحساب حصة الضرائب في سعر البيع بالتجزئة ُيفضـل مفهـوم "السـعر 

  المتوسط المرجح".
  

وينبغي أن تضع البلدان سياسات طويلة األمد بشأن هيكل ضرائبها الخاصة بالتبغ، وذلك من أجـل تحقيـق أهـدافها 
ة والضــريبية وغيرهــا مــن األهــداف. ومــن االعتبــارات الهامــة فــي هــذا الصــدد القــدرة علــى تحمـــل الصــحية العموميــ

)، وينبغي رصد المعدالت الضريبية أو زيادتها أو تعديلها بانتظـام لمراعـاة ٢-٢تكاليف منتجات التبغ (انظر الفرع 
  هذا االعتبار.

  
ختلــف اختالفــًا هــائًال فــي جميــع أنحــاء العــالم. وعــالوة علــى هــذا فــإن حصــة الضــرائب فــي أســعار منتجــات التبــغ ت

والفروق الواسعة في الضرائب واألسعار داخل األقاليم أو بين البلدان المتجاورة توجد حوافز لالستعاضة عن المنتج 
والتسوق عبر الحـدود والتهريـب ويمكـن للبلـدان التـي تقـل فيهـا أسـعار التبـغ نسـبيًا أن تنظـر فـي زيـادة الضـرائب مـن 

  زيادة األسعار بهدف الحد من هذه الحوافز.أجل 
  

  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
  تطورات التضخم ونمو الدخل من أجل الحد من استهالك منتجات التبغ.

  
  ةالشمول/ العبء الضريبي المتماثل لمنتجات التبغ المختلف  ٣-٣
  

ثمة تباين واسع في أنواع منتجات التبغ التي يتعاطاها الناس في مختلف أرجاء العالم. وعلى الرغم من أن الكثير 
من تجارب األطراف المتعلقة بالضرائب المفروضة على منتجات التبغ تشير تحديدًا إلى السجائر المصنوعة فإنه 

بشأن كل منتجات التبغ. وفضًال عن ذلك ينبغي تبسيط  ينبغي أن تقر األطراف بالحاجة إلى وضع سياسة ضريبية
  ومواءمة الُنظم لضمان فرض الضرائب على المنتجات المختلفة انطالقًا من نفس األهداف المنشودة.

  
وبعض المستهلكين يتمثل رد فعلهم تجاه زيـادة أسـعار التبـغ، نتيجـة زيـادة الضـرائب، فـي التحـول عـن المنتجـات أو 

يمحـو)  التجارية األغلى سعرًا إلى المنتجات أو العالمات التجارية األرخص سـعرًا، األمـر الـذي يقلـل (والالعالمات 
  االنخفاض المتوقع في االستهالك اإلجمالي لمنتجات التبغ نتيجة زيادة الضرائب.

  
نتجــات التبــغ وباإلضــافة إلــى ذلــك فــإن الفــروق فــي األســعار نتيجــة مختلــف المعــدالت الضــريبية المفروضــة علــى م

(مثل السجائر المصنوعة مقابل التبغ الجاهز للف) أو الفروق في األسعار نتيجـة مختلـف المعـدالت الضـريبية فـي 

                                                 
١    WHO technical manual on tobacco Tax Administration. Geneva. World Health Organization, 2010.  يوصـى)

  من سعر بيع منتجات التبغ بالتجزئة). ٪٧٠بأن تشكل ضريبة البيع المفروضة على التبغ ما ال يقل عن 
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فئة منتج معينة (مثل السجائر الغالية السعر مقابل السجائر المنخفضة السعر) توجد حـوافز لـبعض متعـاطي التبـغ 
  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 

 األرخـصلمنتجـات ذاتهـا أو إلـى فئـات منتجـات التبـغ ضـمن فئـة ا أرخـصإلى التحـول إلـى منتجـات يتعاطون التبغ 
  من اآلثار ذات الصلة التي تحدث في السوق.  غير ذلكزيادة الضرائب أو زيادة أسعار التجزئة أو ل  كاستجابة

  
عنــد اللـــزوم و مراجعــة العــبء الضــريبي علـــى جميــع منتجــات التبــغ أن تـــتم بانتظــام  ينبغــيوعلــى وجــه الخصــوص 

   اثًال، حسب االقتضاء.زيادته، وجعله متم
  
  إدارة الضرائب  -٤
  
  الترخيص/ اإلذن  ١-٤
  

  لمراقبة سلسلة توريد التبغ أهميتها فيما يخص إدارة الضرائب بكفاءة وفعالية.
  

وينبغي تطبيق ُنظم الترخيص أو الموافقة المعادلة أو المراقبة على الكيانات ذات الصلة فيما يتعلـق بمراقبـة سلسـلة 
  من بروتوكول القضاء على االتجار غير المشروع بمنتجات التبغ. ٦للمادة  التوريد، وفقاً 

  
  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
  

تتطلـب تطبيـق تـدابير المراقبـة فـي مرافـق اإلنتـاج والتخـزين بغيـة ضـمان تحصـيل الـديون الضـريبية، بما أن الحاجة 
فإن من الضروري إقامـة نظـام للمخـازن، رهنـًا بـإذن مـن السـلطات المختصـة، وذلـك بغـرض تسـهيل هـذه الضـوابط. 

ن المصرح لهـم)، ويـأذن لهـم بإنتـاج والعديد من البلدان يلزم األشخاص الطبيعيين أو االعتباريين (مثل أمناء المخاز 
وتجهيز وحفظ وتلقي وٕارسال المنتجات الخاضعة لرسوم البيع في عملهم، في ظل إرجاء سداد رسوم البيـع. ويمكـن 
طلب ضمانات من أمناء المخازن بما يكفل سـداد الضـرائب. ويمكـن أن تشـمل سـمات هـذا النظـام مـا يلـي: معـايير 

لمخـزن قبـل إعطـاء اإلذن؛ وتـدابير كافيـة لمراقبـة المخزونـات؛ والتحقـق مـن منشـأ صارمة إلعطاء اإلذن؛ وزيـارات ل
المنتجات الخاضعة للضرائب وعملية اإلنتاج بأسرها؛ وترميز وتعليم المنتجات. ويمكن اسـتخدام الرصـد عبـر نظـام 

  .محوسب لتحركات السلع الخاضعة لرسوم البيع والمشمولة بإرجاء السداد كأداة للمراقبة أيضاً 
  

  التوصية
  
لمســتودعات التخــزين أو اإلنتــاج مــن أجــل تيســير فــرض ضــوابط ث األطــراف علــى اعتمــاد وتنفيــذ تــدابير وُنظــم ُتَحــ

  ضرائب البيع على منتجات التبغ.
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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،  ، مــن الناحيــة المثاليــة،تشــمل
  مكن كذلك أن تشمل أحجام مدخالت المواد الخام. والضرائب المستحقة والمسددة، وي

  
عن المعلومات التي تحتوي عليها التقارير من خالل للجمهور أن تسمح السلطات الضريبية بالكشف  وينبغي أيضاً 

  . طبقًا للقوانين الوطنية مع مراعاة قواعد السرية ،الوسائل اإللكترونيةوسائل اإلعالم المتاحة، بما في ذلك 
  
  مكافحة االستباق تدابير  ٣-٤
  

يمكـــن للصـــانعين أو المســـتوردين فـــي بعـــض الحـــاالت اســـتباق التغيـــرات فـــي الضـــرائب. وقـــد يرجـــع ذلـــك إلـــى أن 
الضرائب مربوطة بمعدالت التضخم أو بعالمات مرجعية معروفة. وقد يسعى الصانعون أو المستوردون عنـد توقـع 

نــة أو األقـــل مــن خـــالل زيــادة إنتــاج أو تخـــزين المنتجــات (وهـــو زيــادات ضــريبية إلـــى االســتفادة مـــن الضــريبة الراه
  يعرف باسم االستباق). ما
  

وللحيلولــة دون ذلــك وبغيــة ضــمان تلقــي الســلطات اإليــراد اإلضــافي المتــأتي مــن الزيــادات الضــريبية، عوضــًا عــن 
  مثل اآلتي:المنتجين أو المستوردين، ينبغي لألطراف أن تنظر في تطبيق تدابير لمكافحة االستباق 

  تقييد طرح كميات مفرطة من منتجات التبغ ُقبيل زيادة الضرائب؛  •

فــرض الضــريبة الجديــدة علــى كــل المنتجــات التــي تــم إنتاجهــا أو تخزينهــا بالفعــل ولــم تصــل بعــد إلــى   •
المستهلك النهائي، بما في ذلك المنتجات المعـدة للبيـع بالتجزئـة (مـا يعـرف باسـم ضـريبة المخزونـات 

  ة أو ضريبة الجرد).المتاح
  

  التوصية
  

  .، عند توقع زيادات ضريبية، أن تنظر في فرض إجراءات فعالة لمكافحة االستباقينبغي لألطراف
  
  الضريبيةالعالمات   ٤-٤
  

عمومـــًا أداة مناســـبة لزيـــادة االمتثـــال للقـــوانين الضـــريبية عبـــر رصـــد اإلنتـــاج  الضـــريبيةيعتبـــر اســـتخدام العالمـــات 
يمكـن أن تسـاعد علـى التمييـز بـين منتجـات التبـغ المشـروعة  الضـريبيةواالستيراد. وفضـًال عـن ذلـك فـإن العالمـات 

ضًا باسم الشرائط) وغير المشروعة. وتشمل العالمات الدمغات الضريبية، والدمغات الضريبية المعززة (المعروفة أي
  والدمغات الضريبية الرقمية.

  
محددة من العلبة. ويتيح اعتماد حجم موحد للعلبة  مواضعالعلب في  سطحعلى  الضريبيةالعالمات عادة توضع و 

 إنشــاءفــإن  اتفاقيــة المنظمــة اإلطاريــةمــن  ١٥ووفقــًا للمــادة ويزيــد كفــاءة إدارة الضــرائب.  الضــريبيةوضــع العالمــات 
 أكثـر فـأكثرمنتجات التبغ بمعرِّف فريد للهوية يمكن أن يعزز  تعليمبما في ذلك  ،تفاء األثر وتحديد المنشأنظام الق

  أمن نظام التوزيع ويساعد في التحقيقات المتعلقة باالتجار غير المشروع.
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  التوصية
  

  لزيادة االمتثال للقوانين الضريبية. ضريبيةعالمات  تطبيق، في اشتراط حسب االقتضاءأن تنظر األطراف،  ينبغي
  
  اإلنفاذ  ٥-٤
  

لســـلطات اإلنفـــاذ المســـؤولة. وبصـــفة عامـــة فـــإن ســـلطات  التحديـــد الواضـــحتتطلـــب اإلدارة الفعالـــة لضـــرائب التبـــغ 
بمــا  التحقيقــات والتفتــيش والضــبط واالحتفــاظ والــتخلصإجــراء  مــن أجــلأن تمتلــك الســلطة والقــدرة  ينبغــيالضــرائب 

تزويـدها بـأدوات اإلنفـاذ الضـرورية بمـا فـي ذلـك التكنولوجيـات  ينبغـيوكاالت إنفاذ القوانين، كمـا  سلطةيتماشى مع 
وفقـًا  لإلنفـاذ الفعـالالمعلومـات بـين وكـاالت اإلنفـاذ هـو سـمة مفيـدة أيضـًا  تبـادلالمناسبة. وباإلضافة إلى ذلك فـإن 

  للقوانين الوطنية.
  

نين الضريبية تعليق أو إلغاء الرخصـة أو تطبيـق شـروط أشـد صـرامة علـى عقوبات عدم االمتثال للقواعادة وتشمل 
أو  صـــنعفــي  التــي ُتســـتعملالرخصــة، وفــرض الغرامـــات و/ أو الســجن، ومصـــادرة المنتجــات، ومصــادرة المعـــدات 

 ،إداريـة أخـرى تصـحيحية، وٕايقاف الطلبيات والكـف عنهـا، وتـدابير والمركباتبما في ذلك اآلالت  ،توزيع المنتجات
الضرائب، كمـا تفـرض معـدالت الضـرائب المتـأخرة  دفعوالفوائد على التأخر في  العقوباتحسب االقتضاء. وُتطبق 

  الضرائب. العقابية في حالة عدم دفعوالضرائب 
  

  التوصية
  

  األطراف بوضوح سلطات إنفاذ الضرائب وأن تمنحها الصالحيات المناسبة. 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
  

األطـــراف بحقهـــا الســـيادي فـــي تحديـــد ووضـــع سياســـاتها  تحـــتفظ اتفاقيـــة المنظمـــة اإلطاريـــةمـــن  ٢-٦وفقـــًا للمـــادة 
عتبر البت في كيفيـة اسـتخدام اإليـراد المتـأتي مـن ضـرائب التبـغ جـزءًا أصـيًال مـن الحـق السـيادي لكـل ويُ  الضريبية.

  طرف.
  

بيــع التبــغ فــإن ضــرائب ، ١٤و ،١٢و ،١٠و ٩و ،٨فــي المبــادئ التوجيهيــة لتنفيــذ المــواد  إليــه وكمــا ســبقت اإلشــارة
  مصدرًا محتمًال لتمويل مكافحة التبغ. تشكل 

  
، فــي ووفقــًا للقــانون الــوطني اتفاقيــة المنظمــة اإلطاريــةمــن  ٢-٢٦وبمقــدور األطــراف أن تنظــر، مــع مراعــاة المــادة 

وتكرس بعض األطراف إيرادات ضرائب التبـغ لبـرامج مكافحـة التبـغ، فـي حـين التبغ  إيرادات لبرامج مكافحةتكريس 
  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
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، 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
  

وتــؤدي المبيعــات المعفــاة مــن الضــرائب والرســوم الجمركيــة إلــى تآكــل تــأثير التــدابير الضــريبية والســعرية الراميــة إلــى 
لفـة مـن الحد من الطلب على منتجات التبغ، حيث إن منتجات التبـغ المعفـاة مـن الضـرائب تكـون أرخـص وأيسـر تك

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 

المعفاة من الضـرائب أو الرسـوم  المنتجاتإن  باإليرادات الحكومية، وذلك بإحداث ثغرة في الهيكل الضريبي، حيث
غيــر المشــروع. وثمــة بّينــات متزايــدة علــى أن الحكومــات تتخــذ إجــراءات لالتجــار ا الجمركيــة يمكــن أن تكــون مصــدر 

  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، 
. المنظمـة اإلطاريـةاتفاقيـة مـن  ٦بموجـب المـادة  بالتزاماتهـامـن الوسـائل المهمـة لتعزيـز قـدرة األطـراف علـى الوفـاء 
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األطـراف فيمـا يتعلــق بالتعـاون الــدولي،  االلتزامـات التــي تعهـدت بهــاوينبغـي أن تكـون هــذه اإلجـراءات متماشــية مـع 
  .اتفاقية المنظمة اإلطاريةمن  ٢٢و ٢٠و ٥-٥و ٤-٥و ٣-٤المواد  بموجبوالسيما 

  
تشكل أداة مهمة أخـرى للتبـادل ة المنظمة اإلطارية من اتفاقي ٢١وفقًا للمادة األطراف  تقدمهاالتقارير الدورية التي و 

األطــراف فــي تــزود علــى أن  اتفاقيــة المنظمــة اإلطاريــةمــن  ٦االتفاقيــة. وتــنص المــادة  بموجــبوالتعــاون الــدوليين 
، وباتجاهـــات اســـتهالكه بمعـــدالت الضـــرائب المفروضـــة علـــى منتجـــات التبـــغ ٢١ وعمـــًال بالمـــادةتقاريرهـــا الدوريـــة 

  وحصة الضريبة في السعر. الضريبي المطلق،  المستوىمثالية على ال ن الناحيةميشتمل ذلك و 
  

 والتجـــارباالتجاهـــات  بخصـــوصتـــوفير معلومـــات متســـقة ودقيقـــة  علـــى ضـــمانكمـــا أن التعـــاون الـــدولي سيســـاعد 
العالميــة يانـات بالالعالميـة، واإلقليميـة، والوطنيـة المتعلقـة بالسياسـات الضـريبية والســعرية، والسـيما مـن خـالل قاعـدة 

ويجوز لألطراف النظر في تقارير األطـراف األخـرى وفـي  التي تحتفظ بها أمانة االتفاقية.و  الخاصة بتنفيذ المعاهدة
البيانـات واالتجاهــات المســتقاة مــن التقـارير المرحليــة العالميــة التــي تقــدَّم إلـى كــل دورة مــن دورات مــؤتمر األطــراف، 

  ية فيما يتصل بالسياسات الضريبية والسعرية.لتعزيز معرفتها بالتجارب الدول
  

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.

  
تتعاون األطراف، وفقًا آلليـة وٕاطـار زمنـي يحـددهما مـؤتمر األطـراف، علـى مراجعـة المبـادئ التوجيهيـة، وينبغي أن 

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 اإللكترونـــــــــــــــيFCTC/COP/4/11(الوثيقـــــــــــــــة  ٢٠١٠ أوروغـــــــــــــــواي، إيســـــــــــــــت، دل
  ./http://www.who.int/fctc/publications/ar التالي:
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