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نرشة احلقائق رقم 3

ــراء . 1 ــؤولني وخ ــن مس ــل م ــق عم ــن فري تكوي
مــن وزارة املاليــة واجلــارك والرشطــة والصحــة 

ــة. ــة والعدال وامليزاني

ــل يف . 2 ــق العم ــكرتري لفري ــس وس ــاب رئي انتخ
األول. اجتاعــه 

ــج . 3 ــة ونتائ ــوات فوري ــي بخط ــار زمن ــد إط حتدي
ــدف  ــة. واهل ــس التالي ــنوات اخلم ــة للس متوقع
ــى  ــاء ع ــول القض ــى بروتوك ــق ع ــو التصدي ه
ــار غــري املــرشوع بمنتجــات التبــغ يف عــام  االتِّ
2015 والتحضــري لتنفيــذ الروتوكــول. وينبغــي 
ــة  ــرارات الترشيعي ــاذ الق ــة اخت ــح عملي أن تصب
للتصديــق عــى الروتوكــول وتنفيــذه جــزءًا مــن 
ــوك  ــاذج صك ــر ن ــي. وتتوف ــار الزمن ــذا اإلط ه
http://www.who.int/ :التصديــق يف الرابــط

fctc/protocol/ratification/ar.
التزامــات . 4 تنفيــذ  بــأن  املشــاركني  تذكــر 

الروتوكــول تقتــي الشــفافية يف أيــة تعامــات 
التبــغ. مــع رشكات 

مجــع املعلومــات عــن الــدول املجــاورة والرشطــة . 5
ــون  ــق القان ــارك وتطبي ــات اجل ــة ومؤسس الدولي
ــارة  ــة التج ــة يف مكافح ــات املتبع ــول السياس ح

غــري املرشوعــة يف منتجــات التبــغ.

مجـع البيانات عـن التجارة غـر املرشوعـة وتنفيذ . 6
حتليـل خصائـص وسـات منتجـات التبـغ مثـل 
نـوع املنتـج وأسـاء العامـات التجاريـة وحجم 
الشـحنة املصـادرة وإجـراءات العمـل والوجهـة 
املقصـودة وهـل هـي مزيفـة أم أصليـة، وعددهـا 

ووزهنا.

اإلرشاف عــى إجــراء دراســة حــول نطــاق . 7
ــي  ــة الت ــري املرشوع ــغ غ ــارة التب ــص ت وخصائ

ــة  ــات مدفوع ــة املبيع ــتند إىل مقارن ــن أن تس يمك
ــا  ــي يعلنه ــتهاك الت ــات االس ــب وبيان الرضائ
واســتطاع  دراســة،  يف  مشــارك  فــرد  كل 
التبــغ حــول ســلوكياهتم يف  آراء مســتخدمي 
االســتهاك أو مجــع بيانــات الرصــد مــن خــال 
والتحذيــرات  الرضائــب،  دمغــات  فحــص 
ــة  ــى أغلف ــات ع ــن العام ــا م ــة وغريه الصحي

ــغ. ــات التب منتج

الفعليــة . 8 القانونيــة  بالــرشوط  وثيقــة  إعــداد 
ــريات  ــة والتغي ــري املرشوع ــارة غ ــة التج ملكافح
الروتوكــول  لتنفيــذ  الرضوريــة  الترشيعيــة 
عــى  الســيطرة  تدابــري  عــى  الرتكيــز  مــع 
سلســلة التوريــد واملخالفــات. وقــد أعــدت 
ــم  ــة التقيي ــة ذاتي ــة مراجع ــة قائم ــة االتفاقي أمان
ــة  ــا القانوني ــم أطره ــل تقيي ــن أج ــراف م لألط
متطلبــات  ضــوء  يف  وسياســاهتا  والتنظيميــة 
ورشوط الروتوكــول باللغــات الرســمية الســتة 
ملؤمتــر األطــراف وهــي متاحــة عــى موقــع 
http://www.who.int/fctc/ :ــة ــة االتفاقي أمان

protocol/ar.
ــد نظــام الرصــد . 9 ــاع إقليمــي لتحدي ــط اجت ختطي

ــي أن  ــة. وينبغ ــروف املنطق ــم لظ ــع املالئ والتتب
يتــم تطبيــق معايــري عامــات التمييــز مــع املعايري 
ــدول،  ــني ال ــات ب ــادل البيان ــهيل تب ــة لتس الدولي
ــا  ــى التكنولوجي ــك ع ــد ذل ــي أن يعتم وال ينبغ
التــي تطورهــا رشكات التبــغ. وينبغــي أن يقــوم 
بتنســيق هــذا االجتــاع إذا أمكــن موظفــون 

ــات. ــا املعلوم ــرة يف تكنولوجي بخ

ــراف . 10 ــاع األول لألط ــج إىل االجت ــال النتائ إرس
ــرور  ــد م ــد بع ــد ينعق ــذي ق ــول ال يف الربوتوك
ــى  ــرف ع ــق 40 ط ــى تصدي ــهر ع ــة  أش ثاث

الروتوكــول.
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