
 
  منظمـة الصحـة العالميـة

  A/FCTC/COP/1/11 (Draft)  مؤتمر األطراف في اتفاقية
  ٢٠٠٦ فبراير/ شباط ١٧  منظمة الصحة العالمية اإلطارية 

    بشأن مكافحة التبغ 
  الدورة األولى

  
  
  
  

  "أ"جنة لّالتقرير الثالث ل
  

  )مسودة(
  
  
  
  

  ية لينظر فيها مؤتمر األطرافمسائل أخرى حددت في االتفاق    من جدول األعمال٥البند 
  

مؤتمر األطراف باعتماد القرار المرفق، المتعلق بوضع مبـادئ توجيهيـة لتنفيـذ             " أ"توصي اللجنة     
  .االتفاقية
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  مبادئ توجيهية لتنفيذ االتفاقية
  

  مؤتمر األطراف،  
  

ة اإلطارية بشأن مكافحة التبغ، اللتـين        من اتفاقية منظمة الصحة العالمي     ٩ و ٧بعد النظر في المادتين       
 علـى المـستوى   ١٣ إلـى  ٨طلبان من مؤتمر األطراف اقتراح مبادئ توجيهية بشأن تنفيذ أحكام المواد من         ت

  الوطني؛
  

 من مساعدة لألطراف على إعداد وتنفيذ سياسات        هوإذ يدرك ما يمكن لهذه المبادئ التوجيهية أن تقدم          
  ؛١٣ إلى ٨مكافحة التبغ، والواردة في المواد من الرامية إلى ر السعرية وبرامج تتعلق بالتدابير غي

  
  ؛١٤ و٣-٥وإذ يقر أيضاً بالحاجة إلى معالجة القضايا ذات الصلة بالمادتين   

  
رغب في تعزيز إتاحة المعلومات المتعلقة بأفضل ممارسات مكافحة التبغ لجميع األطراف، لكي             وإذ ي   

  مر، في سياق وضع وتنفيذ قوانينها الوطنية ووفقاً للظروف الوطنية؛تستخدمها، حسبما يقتضي األ
  

وإذ يرغب في تحقيق أقصى قدر ممكن من الفعالية والكفاءة في وضع وإعداد المبادئ التوجيهية، وإذ                  
يدرك الدور الذي يمكن للمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية القيام به في هذه المهمة، نظـراً                 

  التساع مجاالت خبرتها في هذه القضايا؛
  

  : ما يلييقرر
  
، وعلـى النحـو     ٩ و ٨اعتماد القوالب المتعلقة بوضع المبادئ التوجيهية بخصوص المادتين           )١(

   هذا القرار؛مرفقالوارد في 
  
 مـن   ٣ و ٢ المـرحلتين    لقوالب المتعلقة بوضع المبادئ التوجيهية بخصوص     اإلحاطة علماً با    )٢(

   لهذه المواد؛المبادئ التوجيهية لوضع كأمثلة، ١٣ إلى ١٠  منالموادو ،٩المادة 
  
، ٩ والمرحلة األولى من المـادة       ٨منح األولوية القصوى للمبادئ التوجيهية الخاصة بالمادة          )٣(

وأن يطلب إلى األمانة الشروع في العمل بشأن هذه المبادئ التوجيهية، على أساس القوالب، وتقـديم                
  دئ التوجيهية إلى مؤتمر األطراف الثاني، إن أمكن، أو تقديم تقارير مرحلية؛مسودة المبا

 
 فيمـا يتـصل   اعتماد المعايير التالية بشأن تحديد أولويات العمل المتعلق بالمبادئ التوجيهية             )٤(

 والتي طلبتهـا    ١٤ و ٣-٥، بموجب أحكام االتفاقية اإلطارية تحديداً، والمادتين        ١٣ إلى   ٩بالمواد من   
  :دة أطرافع

  
 ينبغي للمبادئ التوجيهية أن تساعد األطراف علـى         : األطراف الطلبات التي تقدمها    -١

  .تنفيذ االتفاقية اإلطارية
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، مثـل  هناك أعمال ذات صلة بالموضوع  :العمل الحالي الذي يمكن االستناد إليـه      -٢
 التوجيهيـة بـشكل     المبادئ التوجيهية لمبادرة التحرر من التبغ، ومن ثم يمكن وضع المبادئ          

  . وبكفاءةأسرع
  
دوراً  المبادئ التوجيهيـة الدوليـة       تؤدي قد   :القيمة المضافة على المستوى الدولي      -٣

 ببعض التزاماتها، في حين أن مشاركة عـدد مـن           خاصاً في مساعدة األطراف على الوفاء     
  . التكاليفوتقاسمتيح تبادل الخبرات تاألطراف 

  
 المعروف أن التدابير فعالة في      :لمحدد في المبادئ التوجيهية   األثر المحتمل للتدبير ا     -٤

  .الحد من أثر التبغ
  
  . ويشمل ذلك تكاليف التنفيذ:سهولة التنفيذ  -٥
  
 تطوعت األطراف بتسيير المناقشات بـشكل       :لتحمل أعباء القيادة  استعداد األطراف     -٦

  .رئيسي، أو بدور الشركاء، أو بدور المراجعة
  
وبإمكانيـة قيـاس البيانـات      ) ٢١المادة  ( يتعلق هذا بالتبليغ     :ئج للقياس قابلية النتا   -٧

  .وتحليلها
  
 ولهذا أهميـة    : في تنفيذ االتفاقية اإلطارية    القوة الدافعة المساهمة في الحفاظ على       -٨

  .خاصة في المراحل المبكرة للتنفيذ
  
  .اءة ينبغي وضع المبادئ التوجيهية بكف:تكاليف وضع المبادئ التوجيهية  -٩
  
 أساسيان لتنفيذ عناصر المبادئ التوجيهيـة     أمران    التكاليف وتقاسمالتعاون الدولي     -١٠

  .على النحو الفعال
  

االستفادة من هذه المعايير في إعداد خطة عمل لوضع المبـادئ التوجيهيـة             ب األمانة   مطالبة  )٥(
  .الثاني  فيها مؤتمر األطراف في اجتماعهكي ينظرالمتعلقة بالمواد ذات الصلة، 

  
دعوة المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية ذات الخبرة الخاصة في األمور              )٦(

المتعلقة بالمبادئ التوجيهية، إلى المشاركة والمساهمة بنشاط في مواصلة وضـع وإعـداد المبـادئ               
  .التوجيهية، بناًء على طلب األمانة
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  التعرض لدخان التبغالحماية من : ٨المادة : ١المرفق 
  

  :٨المادة   الموضوع
  الحماية من التعرض لدخان التبغ

  :المحتويات

  األغراض واألساس المنطقي
  

 العلمية قد برهنـت     األدلةتعترف األطراف بأن    : األساس المنطقي 
بما ال يدع مكاناً للشك على أن التعرض لدخان التبغ يـؤدي إلـى              

الحماية من التعرض   وفير   ولذلك ينبغي ت   .العجزو والمرضالموت  
لدخان التبغ في أماكن العمل الداخلية ووسائل النقل العام، واألماكن          

 ومن وجهة نظر الصحة     .العامة الداخلية واألماكن العامة األخرى    
من مـستويات التـدخين     " مأمون"العمومية ليس هناك أي مستوى      

سـية  وهناك بينات قاطعة تدل على أن األسـاليب الهند        . الالإرادي
  .توفر الحماية من التعرض لدخان التبغ ال

  .إعداد مبادئ توجيهية للحماية من التعرض لدخان التبغ :الغرض

التعريف الواضح للعناصر الواردة في     
  المبادئ التوجيهية

التعـرض  : "إيضاح وتحديد المصطلحات المستخدمة التاليـة       -١
األماكن " "قل العام وسائل الن "؛  "أماكن العمل الداخلية  "،  "لدخان التبغ 

  "األماكن العمومية األخرى"؛ "العمومية الداخلية
ـ         -٢ ى الحمايـة مـن     نطاق ومدى تغطية السياسات الراميـة إل

  التعرض لدخان التبغ
  ال التدابير التشريعية واإلداريةالتوصيات المتعلقة بتنفيذ وإعم  -٣
  إلداريةالتوصيات المتعلقة برصد وتقييم التدابير التشريعية وا  -٤
  تصنيف التدخين الالإرادي على أنه يسبب اإلصابة بالسرطان  -٥

   تدابير وأنشطة مكافحة التبغتوحيد  -١  القيمة المضافة/ االحتياجات
التعاون الدولي وتبادل المعلومات عن أفـضل الممارسـات           -٢

  والدروس المستفادة
ـ        -٣ ي من شأن توفير مبادئ توجيهية من قبل مؤتمر األطراف ف

اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحـة التبـغ أن           
  التنفيذ/ يسهل التطبيق

  :النشر بمعرفة مبادرة التحرر من التبغ  العمل الحالي الذي يمكن االستناد إليه
  قام كل من مبادرة المنظمة للتحـرر مـن التبـغ والمركـز               -١

) جون هـوبكنز  جامعة  (المتعاون مع المنظمة بشأن مكافحة التبغ       
نـوفمبر  / بتنظيم مشاورة خبراء في هذا المجال في تشرين الثاني        

وستُنشر توصيات سياسة المنظمـة العامـة بخـصوص         . ٢٠٠٥
التدخين الالإرادي والبيئات الخالية من الدخان على أسـاس هـذه           

  .المشاورة
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/ ولمبادرة التحرر من التبغ في المكتب اإلقليمي لألمـريكتين          -٢  
مبادرة التحـرر   "لصحة للبلدان األمريكية مشروع بعنوان      منظمة ا 

مخصص للتوعية بالضرر النـاجم     " من دخان التبغ في األمريكتين    
عن التدخين الالإرادي، ودعم الجهود المبذولة من أجـل تعزيـز           

  .التحرر من دخان التبغ في األمريكتين
ونشرت مبادرة المنظمة للتحرر من التبغ أفضل الممارسات          -٣
ي مجال مكافحة التدخين الالإرادي ضمن السلسلة التي تصدرها         ف

  ".قصص النجاح والدروس المستفادة"بعنوان 
  نماذج للتشريعات في بعض البلدان

  قانون بشأن منع التدخين في األماكن العامة: أيرلندا  -١
  ١٩٩٠قانون البيئات الخالية من الدخان، : نيوزيلندا  -٢
  )٢٠٠٣المنقح في  (١٩٧٣غ، قانون التب: النرويج  -٣

  القانون الوطني الخاص بالتبغ:   السويد-٤  
 بشأن منع التدخين فـي      ٢٦٨/٠٥المرسوم رقم   :   أوروغواي  -٥

  جميع األماكن العامة
؛ وعدلت مواده فـي     ٢٠٠٣التشريع الصادر في عام     :   الهند  -٦

  ٢٠٠٤عام 

  :العملية

بتفـويض مـن    (الجهة القائمة بالتنفيذ    
  )ألطرافمؤتمر ا

بالتشاور مع مبادرة التحرر من التبغ، وبمـساعدة        األمانة الدائمة،   
   .من األطراف الراغبة في المشاركة لضمان التمثيل اإلقليمي

األطراف التي تعرض القيـام بـدور       
    الرئيسيينالميسرين

عن طريق حشد الموارد أو بواسـطة       (
  )األعمال التقنية

  وفنلنداأيرلندا ونيوزيلندا 

تعــرض  طــراف األخــرى التــياأل
  المبادئ التوجيهيةالمشاركة في وضع 

والبرازيل وفيجـي وفـانواتو وجيبـوتي       وألمانيا   وفرنسا   السويد
 وبنما ومـالي  ، والصين وجامايكا والمكسيك وهنغاريا    وأوروغواي

  وبيرو

األطراف التي تعرض القيـام بـدور       
مجموعـة  باإلضافة إلـى    (المراجعين  

  ) العاديينالخبراء

  لنرويج وباالو وجزر مارشال ا

  اآلثار من حيث الموارد
  

إذا تولت التنفيذ مبادرة التحرر من التبغ فـستحتاج عندئـذ إلـى             
  .ميزانية إضافية

إذا تولت التنفيذ األمانة فسيلزم عندئذ أن يعطي مؤتمر األطـراف           
  .الموارد الالزمة لألمانة

مكـن منـدوبي    وفي كلتا الحالتين ستلزم ميزانية إضافية لضمان ت       
  .البلدان النامية من المشاركة
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  :اإلطار الزمني

  من الضروري عقد اجتماع أو اجتماعين  المبادئ التوجيهيةلوضع 
بالنسبة للدورة الثانية لمؤتمر األطراف، ينبغي أن تقـدم مـسودة     و

المبادئ التوجيهية أو يقدم تقرير مرحلي، حسب االقتضاء، حـول          
  .لحينما تم من أعمال حتى ذلك ا

  ٢٠٠٦سبتمبر /  أيلول١  للمراجعة

  قبل الدورة الثانية لمؤتمر األطراف بستين يوماً  لعرضها على هيئة المكتب

  قبل اليوم األول للدورة الثانية لمؤتمر األطراف بثالثين يوماً  لتعميمها على مؤتمر األطراف
  
  

  تنظيم المنتجات: ٩المادة : ٢المرفق 
  

 بشأن تنظيم محتويات ١٠ و٩هية لتنفيذ المادتين المبادئ التوجي  الموضوع
  منتجات التبغ وتنظيم الكشف عن منتجات التبغ

 ٩يتمثل الغرض العام للمبادئ التوجيهية لتنفيذ أحكـام المـادتين             مقدمة
 في مساعدة األطراف على تعزيز تنظيم محتويات منتجـات          ١٠و

  .التبغ
المرحلـة   :يتضمن وضع هذه المبادئ التوجيهية ثـالث مراحـل        

 وضع مبدأ توجيهي لفحص وقياس محتويات وانبعاثـات         -األولى  
 معالجة اللوائح التنظيمية   –المرحلتان الثانية والثالثة    منتجات التبغ؛   

وتنظر الدورة الثانية لمؤتمر األطراف     ). ١٠المادة  (أو الكشف   / و
  .في ترتيب تناول المرحلتين الثانية والثالثة

  :المحتويات

اتخاذ فحص وقياس محتويات وانبعاثات منتجات التبغ أساساً          •  المنطقياألساس 
  للتنظيم

إعطاء مبادئ توجيهية لفحص وقياس محتويـات وانبعاثـات           •  الغرض
  منتجات التبغ

التعريف الواضح للعناصر الواردة في     
  المبادئ التوجيهية

تناول فحص وقياس محتويات التبغ وانبعاثات الـدخان مـن            •
  صحة العموميةمنظور ال

  )ألنها أشيع منتجات التبغ استعماالً(البدء بالسجائر   •
التركيز على مجموعة معينة من المواد أو انبعاثات الـدخان            •

  الضارة بوجه خاص
أو المنتجـات   / إدخال معايير لتقدير مدى سمية تلك المواد و         •

  وتسببها في اإلدمان واجتذابها لمتعاطيها
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   تصمم بها تلك المنتجاتدراسة السمات التي  •  
إعداد توصية بمواصلة العمل إلعـالم األطـراف المتعاقـدة            •

بكيفية القيام، على أفضل وجه، باعتماد استراتيجيات جديـدة         
لتنظيم منتجات التبغ، مع الحصول على بينات علمية جديـدة          

  ومع إدخال منتجات جديدة أو معدلة إلى األسواق

المبادئ التوجيهية تساعد السلطات الوطنية فـي تنفيـذ هـذه             •  القيمة المضافة/االحتياجات
   الضوابط التنظيمية على التبغضالمادة، ومن ثم تيسر فر

المبادئ التوجيهية تفضي إلى إعداد مجموعة بيانات مـستقلة           •
وطرق للفحص والقياس فيما يتعلق بمنتجات التبغ وانبعثاتهـا         

  توسط والطويل من منظور الصحة العمومية في األمدين الم
التعاون الدولي في هذا المجال يؤدي إلـى تقاسـم التكـاليف              •

  )القيمة المضافة للتعاون الدولي(والخبرات 

إعداد المبادئ التوجيهية باالستناد إلى العمل الذي تضطلع بها حالياً   العمل الحالي الذي يمكن االستناد إليه
 ومبادرة التحرر من    مجموعة الدراسة المعنية بتنظيم منتجات التبغ     

مبادرة التحرر من التبـغ أن      / على منظمة الصحة العالمية   (التبغ  
تحدد في وثيقة ما الذي يمكن أن تنجزه بالفعل وأن تواصل العمل            

  .)بشأن هذا الموضوع

  :العملية

بتفـويض مـن    (الجهة القائمة بالتنفيذ    
  )مؤتمر األطراف

مجموعة / تحرر من التبغ  تستهل األمانة الدائمة عملها مع مبادرة ال      
بالتشاور مع الهيئات الدوليـة     الدراسة المعنية بتنظيم منتجات التبغ      

بإرشادات مـن األطـراف المتعاقـدة        –المختصة عند الضرورة    
 فـي   الراغبةاألطراف  من  ، وبمساعدة   المحددة كميسرين رئيسيين  

  .العمل على ضمان التمثيل اإلقليمي

ور األطراف التي تعرض القيـام بـد      
  الميسرين الرئيسيين

  النرويج وكندا والجماعة األوروبية

األطــراف األخــرى التــي تعــرض 
  المشاركة في وضع المبادئ التوجيهية

 وفنلندا والصين والمكـسيك     البرازيل واألردن وهولندا والدانمرك   
  وهنغاريا

األطراف التي تعرض القيـام بـدور       
باإلضافة إلـى مجموعـة     (المراجعين  
  )اديينالخبراء الع

   وفرنساوأسترالياجامايكا 

مبادرة / العالميةالصحة  ، بالتشاور مع منظمة     ةتنظر األمانة الدائم    اآلثار من حيث الموارد
  التحرر من التبغ في خطة العمل واآلثار الميزنية

  :اإلطار الزمني

دة  مـسو  عرض على الدورة الثانية لمؤتمر األطـراف      يينبغي أن     لوضع المبادئ التوجيهية
 تقرير مرحلي عن العمل الذي تم القيام بـه          للمبادئ التوجيهية أو  

  .حتى ذلك الحين
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  قبل عرضها على هيئة المكتب بستين يوماً على األقل  للمراجعة

   األطراف بتسعين يوماً على األقلقبل اليوم األول لمؤتمر  لعرضها على هيئة المكتب

  ول لمؤتمر األطراف بثالثين يوماً على األقلقبل اليوم األ  لتعميمها على مؤتمر األطراف
  
  

 لوضع مبادئ توجيهية فيما يتعلق    ) لم تُناقش بعد  إنها  إذ  ( نموذج خطة عمل    : ٣المرفق  
  بتغليف وتوسيم منتجات التبغ

  
  :١١المادة   الموضوع

  تغليف وتوسيم منتجات التبغ

  :المحتويات

زدهر عن طريق بث معلومـات مـضللة        إن دوائر صناعة التبغ ت      األغراض واألساس المنطقي
ولكبح جماح  .  المجتمع لمنتجاتها وآثارها الصحية    تقبلحول مدى   

وباء تعاطي التبغ، ينبغي توعية مستهلكي هذه المنتجات بعواقـب          
  .تعاطيها

تزويد المستهلكين بمعلومات أفضل قائمة على اختبار منتجات التبغ 
التبغ لها منافع صحية في البشر، وتجنب نقل االنطباع بأن منتجات     

  .نسبية

التعريف الواضح للعناصر الواردة في     
  المبادئ التوجيهية

  : التوسيم معلومات عنوبطاقاتيجب أن تحمل عبوة منتج التبغ 

  التحذيرات الصحية  •
  رسائل وافية عن اإلقالع عن التدخين  •
  بياناً حول المكونات أو االنبعاثات السامة  •
  ت االقتصادية الضارةمعلومات عن التأثيرا  •
   الرسمية للبلد)اللغات(اللغة   •
   العبوةالبطاقة الموضوعة علىحجم   •
  استخدام التحذيرات المصورة  •

  تبادل المعلومات عن أفضل الممارسات الدولية  •  القيمة المضافة/ االحتياجات
  تعزيز التدابير والتشريعات  •

  :الموارد المتاحة تشمل  العمل الحالي الذي يمكن االستناد إليه

غير الرسمية التي تكلف المنظمة جهات      والدراسات الرسمية     •
  معينة بإجرائها

منـشورات الحكومــات، والمنظمــات الحكوميــة الدوليــة،    •
المنشورات، بمـا   والمنظمات غير الحكومية، وغير ذلك من       

فيها الدراسات الرسمية وغير الرسمية التي تنشرها منظمـة         
  يةالصحة العالم
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  :العملية

بتفـويض مـن    (الجهة القائمة بالتنفيذ    
  )مؤتمر األطراف

،  بالقيام بهذا الدور   تفوض،تعمل األمانة الدائمة التي س     -١الخيار  
  .مع مبادرة التحرر من التبغ

 لمبادرة التحرر من التبغ من أجل استمرار التعاون مع          -٢الخيار  
توجيهيـة  المبادئ  لامجموعة الدراسة المعنية بتنظيم التبغ ووضع       

  . واعتمادها من قبل مؤتمر األطرافوإقرارهابغرض مراجعتها 
الفحص  إنشاء فريق غير رسمي من الخبراء في مجال          -٣الخيار  

 منتجات التبغ، وتصميمها، وإدمانها، والحـد مـن         والبحوث بشأن 
  .أضرارها، واللوائح المنظمة لها

األطراف التي تعرض القيـام بـدور       
عن طريق حشد   ( ئيسيينالميسرين الر 

  )الموارد أو بواسطة األعمال التقنية

  كندا والبرازيل

األطــراف األخــرى التــي تعــرض 
  المشاركة في وضع المبادئ التوجيهية

 وأوروغـواي   تايلند والجماعة األوروبية وأسـتراليا وسـنغافورة      
   وبنما وجيبوتيوالمكسيك والصين وهنغاريا وبيرو

 بـدور   األطراف التي تعرض القيـام    
باإلضافة إلـى مجموعـة     (المراجعين  

  )الخبراء العاديين

  نيوزيلندا

 يقـوم بحـشد   مؤتمر األطراف ميزانية لذلك أو      ل تكون -١الخيار    اآلثار من حيث الموارد
مـن القائمـة    (الموارد عن طريق طرف أو أكثر من الميـسرين          

  ).أعالهالواردة 
 تساعد البلدان   لكي التحرر من التبغ     تهيئة مبادرة  يمكن   -٢الخيار  
 قدراتها، ولكن المبادرة سوف تحتاج إلى مزيـد مـن           زيادةعلى  

  . أكثر من اجتماع واحدتقرر عقدالتمويل من البلدان المانحة إذا 
 يقـوم بحـشد   مؤتمر األطراف ميزانية لذلك أو      ل تكون -٣الخيار  

  .الموارد بطريقة أخرى
فية لـضمان   في الحاالت الثالث، سوف يحتاج إلى ميزانية إضـا        

  .تمكن مندوبي البلدان النامية من المشاركة

  :اإلطار الزمني

  سيلزم عقد اجتماع أو اجتماعين  لوضع المبادئ التوجيهية

  ٢٠٠٦سبتمبر /  أيلول١  للمراجعة

   بستين يوماًقبل المؤتمر الثاني لألطراف  لعرضها على هيئة المكتب

  ل لمؤتمر األطراف الثاني بثالثين يوماًقبل اليوم األو  لتعميمها على مؤتمر األطراف
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المبادئ التوجيهية لتنظـيم     لوضع   )إذ إنها لم تُناقش بعد     (خطة عمل لنموذج  : ٤المرفق  
  اإلعالن العابر للحدود

  
  :١٣المادة   الموضوع

  تنظيم اإلعالن العابر للحدود
  :المحتويات

  :األغراض  األغراض واألساس المنطقي
  .تنظيم اإلعالن العابر للحدود/  ضبطمساعدة األطراف على  •

  :األساس المنطقي
من الثابت أن اإلعالن عن التبغ، بما في ذلك اإلعالن العابر             •

للحدود، يشجع غير المدخنين على التدخين، ويثـبط عزيمـة          
  .المدخنين على اإلقالع

o        اإلعالن العابر للحـدود   "في هذا القالب، يشير مصطلح "
ات والتـرويج لهـا ورعايتهـا       إلى اإلعالن عن المنتج   
  .بالطرق العابرة للحدود

لذلك، من شأن أي حظر على اإلعالن العابر للحدود أن يؤثر             •
تأثيراً ملموساً على الحد من استهالك التبغ، ومن ثم الحد من           
معدل الوفيات والمراضة الناجمة عنه، واالرتقـاء بنوعيـة         

  .الحياة
آثـار اإلعـالن     تـؤدي    إضافة إلى ذلك، من الممكن جداً أن        •

 ثـم بحظر اإلعالن الداخلي ومن      اإلضرارالعابر للحدود إلى    
فإن التخلص من اإلعالن العابر للحدود قد يقـوي التـدابير           

  .المحلية المضادة لإلعالنات
 العابر  خاص باإلعالن الدول النظر في وضع بروتوكول      على    •

  .اقيةمن االتف) ٨(١٣ المادة على النحو المحدد فيللحدود، 
التعريف الواضح للعناصر الواردة في     

  المبادئ التوجيهية
وضع تعريف واضح ومتفق عليه لإلعالن العـابر للحـدود،            •

  .وليكن ذلك استناداً إلى أفضل الممارسات القائمة
o          ينبغي أال يقتصر التعريف على األشكال التقليدية لوسائل

ايـة  التليفزيون، واإلذاعـة، والـصحافة، ورع     (اإلعالم  
 الوسـائل   بل البد أن يشمل أيـضاً     ) األنشطة الرياضية 

مثل وسائل اإلعالم القائمة على البث بالتوابع       (المستجدة  
كما ينبغي االنتبـاه    ). االصطناعية، واألفالم، واإلنترنت  

للسلع االستهالكية التي تحمل عالمات منتجات التبغ، مثل 
  .اللعب والمالبس

  : مستويات، مثلالتعاون بعدة صفات وعلى عدة  •
o           التعاون الدولي للبحث في أساليب وآثار اإلعالن العـابر

كما ينبغي البحث في التدابير التنظيمية المحتملة،    . للحدود
  ).٦(١٣عمالً بالمادة 
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التعاون على بث المعلومات الواردة أعـاله بـشكل           •  

  .فعال

o        نية التعاون مع المنظمات العالمية واإلقليمية والمحلية المع
  .بالتجارة، واإلعالم، واإلعالن، والتسويق

o          التعاون على تطوير تكنولوجيا لترشيح وتنظيم اإلعـالن
  .في وسائل اإلعالم، بما في ذلك اإلنترنت

 العناصر التي تحظر بـشكل شـامل جميـع أشـكال            وصف  •
اإلعالن العابر للحدود، لكي يتم إدراجهـا فـي بروتوكـول           

  .محتمل
اتخاذ إجراءات في الشكاوى المقدمة مـن       بمطالبة األطراف     •

 أنشطة اإلعالن، اسـتناداً     خارج حدود واليتها القضائية ضد    
  .واليتها القضائيةإلى 

تكون كيانات يحتمل أن    يمكن أن   تحديد الكيانات المحلية التي       •
  . حظر اإلعالن العابر للحدود عليهايفرض

  :االحتياجات  القيمة المضافة/ االحتياجات

 اإلعالن العابر للحدود    أساليب عن   أخرىالع ببحوث   االضط  •
  .وآثاره، وعن التدابير التنظيمية المحتملة

  .التعاون بشأن البحوث المذكورة أعاله وتبادل المعلومات  •
النظر في وضع بروتوكول يحدد التدابير المناسبة التي تحتاج           •

إلى تعاون دولي من أجل فرض حظر شامل على اإلعـالن           
  ).٨(١٣لحدود، بموجب المادة العابر ل

  :القيمة المضافة

من شأن حظر اإلعالن العابر للحدود أن يحد من اسـتهالك             •
التبغ، ومن ثم الحد من المراضة ومعدل الوفيات، واالرتقـاء          

  .بنوعية الحياة
من شأن حظر اإلعالن العابر للحـدود أن يعـزز التـدابير              •

  .المحلية المضادة لإلعالن
يعة عبر الوطنية للمشكلة أن تشجع على زيـادة         من شأن الطب    •

  .التعاون بين الدول والمنظمات المعنية

  :الموارد القائمة تشمل  •  العمل الحالي الذي يمكن االستناد إليه
o          الدراسات الرسمية وغير الرسمية التي تكلف المنظمـة

  .جهات معينة للقيام بها
o      حكوميـة  المنشورات الحكومية، ومنشورات المنظمات ال

الدولية، وغير الحكومية، بما في ذلك الدراسات الرسمية        
  .وغير الرسمية للمنظمة

  



(Draft) A/FCTC/COP/1/11        

12 

  o  ٢٠٠٣.١ الجماعة األوروبية لإلعالن عن التبغ، دليل  

o           التدابير أو الممارسات القائمة المتعلقة بـالتنظيم العـابر
للحدود ألنشطة أخرى، مثل المنشورات اإلباحية علـى        

  .األفالمشبكة اإلنترنت وفي 

o          نتائج مؤتمر منظمة الصحة العالمية المعني بوضع قانون
بما في ذلـك المنـشورة      ،  ٢٠٠٠عالمي لمكافحة التبغ،    

الحاجـة إلـى    : اإلعالن عن التبغ  وترويجـه     "المعنونة  
  ."استجابة عالمية منسقة

  :العملية

بتفـويض مـن    (الجهة القائمة بالتنفيذ    
  )مؤتمر األطراف

  .مهمة القيام بهذا الدور لألمانة الدائمةتفويض  -١الخيار 

قيام مبادرة التحرر من التبغ، العاملة بصفتها مستشاراً         -٢الخيار  
  .تقنياً، بتوسيع هذا الدور وبتناول اإلعالن عبر الحدود

إنشاء فريق خبراء غير رسمي يعنى بـاإلعالن عبـر           -٣الخيار  
  .الحدود

األطراف التي تعرض القيـام بـدور       
  ن الرئيسيين الميسري

عن طريق حشد الموارد أو بواسـطة       (
  )العمل التقني

 الخـاص   ٢٠٠٣استناداً إلـى توجيـه عـام        (الجماعة األوروبية   
فيما يتعلق بتنظيم التدخين فـي دور       (، والهند   )باإلعالن عن التبغ  

يمكن أن تقدم المساعدة استناداً إلى كسبها قضية (، والسويد )السينما
، محكمـة   " ين ضد المنتجات الدولية الرفيعة    كونسومنتومبودسمان "

، إذ تقول إن حظر اإلعالن عبر الحـدود         ٢٠٠١العدل األوروبية،   
  ).له ما يبرره ألسباب تتعلق بالصحة العمومية

األطــراف األخــرى التــي تعــرض 
  المشاركة في وضع المبادئ التوجيهية

   وتايلند والصين والمكسيك وهنغارياماليزيا

عرض القيـام بـدور     األطراف التي ت  
باإلضافة إلـى مجموعـة     (المراجعين  

  )الخبراء العاديين

  الجماعة األوروبية

  
  

                                                            
  :اإلعالن عن منتجات التبغ والترويج لها"موضوع هذا الدليل ونطاقه يشمالن   ١

  في الصحافة وغيرها من المطبوعات؛  )أ(
  في اإلذاعة؛  )ب(
  المعلومات؛في خدمات مجتمع   )ج(
 ."عن طريق رعاية شركات التبغ ألنشطة أخرى، بما في ذلك توزيع منتجات التبغ مجاناً  )د(
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يحتمل أن يحتاج األخذ بهذه المبادئ التوجيهية إلى موارد كثيفـة             اآلثار من حيث الموارد
من حيث األموال والخبرة والرد على التحديات الناشئة عن دوائر          (

اق الذي تتطلبه المبادئ التوجيهية     على نطاق شبيه بالنط   ) الصناعة
وسيحتاج األمر إلى ميزانية إضـافية      . ١٢ إلى   ٨المتعلقة بالمواد   

  .لضمان تمكين مندوبي البلدان النامية من المشاركة

  :اإلطار الزمني

على الرغم من أن عمل مبادرة التحرر من التبغ وعمل مجموعـة              لوضع المبادئ التوجيهية
يم منتجات التبغ يمكن أن يـصلحا كأسـاس         الدراسة المعنية بتنظ  

لوضع المبادئ التوجيهية، فإنه مازال يتوقـع أن أيـة مجموعـة            
يفوض إليها أمر وضع المبادئ التوجيهية ستحتاج إلى االجتمـاع          

  .مرتين إلى ثالث مرات قبل الدورة الثانية لمؤتمر األطراف

  المكتب يوماً على األقل من عرضها على هيئة ٦٠قبل   للمراجعة

   يوماً على األقل من اليوم األول لمؤتمر األطراف٩٠قبل   لعرضها على هيئة المكتب

   يوماً على أدنى تقدير من اليوم األول لمؤتمر األطراف٣٠قبل   لتعميمها على مؤتمر األطراف
  

  
التثقيف : المبادئ التوجيهية لوضع  ) إذ إنها لم تُناقش بعد    (نموذج خطة عمل    : ٥المرفق  

  والتدريب وتوعية الجمهور تصالواال
  

  :١٢المادة   الموضوع
   واالتصال والتدريب وتوعية الجمهورالتثقيف

  :المحتويات

تسلم األطراف بالحاجة إلى تعزيز وتقوية توعية       : األساس المنطقي   األغراض واألساس المنطقي
الجمهور بقضايا مكافحة التبـغ، وذلـك باسـتخدام جميـع أدوات            

  .فرة، حسب االقتضاءااالتصال المتو
/  في تنفيذ تدابير مكافحة التبغ يتطلـب توعيـة         إن النجاح : الغرض

وبالتالي، على األطراف   . تثقيف الجمهور بشأن قضايا مكافحة التبغ     
أن تعمل على إتاحة فرص واسعة للتوصل إلى برامج فعالة وشاملة           
بشأن توعية الجمهور بالمخاطر الصحية لتعاطي التبغ والتعـرض         

ان التبغ؛ وبشأن فوائد اإلقالع عن تعـاطي التبـغ، والعواقـب            لدخ
 وغير اتخاذ تدابير تشريعية     وأهميةالضارة إلنتاج واستهالك التبغ،     

وبالمثل، فإن المهنيـين    .  التبغ الرامية إلى مكافحة  ذلك من التدابير    
والمتطوعين واألشخاص الذين يتولـون مناصـب ويعملـون فـي      

حة التبغ، مثل مخططي شؤون الـصحة       مجاالت وثيقة الصلة بمكاف   
ومهنيي الصحة، والعاملين في المجتمعات المحلية، ومهنيي وسائل        
اإلعالم، والمشرعين، ومسؤولي الجمارك والشرطة، يحتاجون إلى       

  .تدريب مناسب بشأن مكافحة التبغ
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الواردة في  لعناصر  لالتعريف الواضح   
  المبادئ التوجيهية

تراتيجيات األساسية الالزمـة لوضـع      تحديد المكونات واالس    -١
  :برامج فعالة وشاملة بشأن توعية الجمهور تُعنى بما يلي

  المخاطر الصحية لتعاطي التبغ والتعرض لدخان التبغ  )أ(
  فوائد اإلقالع عن تعاطي التبغ  )ب(
  العواقب الضارة إلنتاج واستهالك التبغ  )ج(
اإلطاريـة  أهمية أحكام اتفاقية منظمة الصحة العالمية         )د(

  . التنفيذلدعمبشأن مكافحة التبغ 
أو التحـسيس   / تقديم توصيات بخصوص برامج التـدريب و        -٢

والتوعية بشأن مكافحة التبغ، موجهة إلى مختلف الفئات المهنية 
  .)د(١٢المذكورة في المادة 

تقديم توصيات بشأن تخصيص الموارد البشرية وتخطيط النظم          -٣
 الصحيين وغيرهم من الفئـات مـن        الصحية لتمكين المهنيين  

  .تعزيز التثقيف واالتصال وتوعية الجمهور بشأن مكافحة التبغ
تحديد استراتيجيات إلتاحة الفرصة للجمهور للحصول علـى          -٤

  . بأنشطة دوائر صناعة التبغ في البلدالمتعلقةمعلومات ال

  ة مكافحة التبغ توفير التماثل في تدابير وأنشط  -١  القيمة المضافة/ االحتياجات
التعاون الدولي وتقاسم المعلومات حول أفـضل الممارسـات           -٢

  وحول الدروس المستفادة

  :مبادرة منظمة الصحة العالمية للتحرر من التبغ  العمل الحالي الذي يمكن االستناد إليه
1.  Building Blocks for Tobacco Control: A Handbook 

(WHO, 2004) 
2. Tools for advancing tobacco control in the 21st century: Success 

stories and lessons learned 

3. Glossary on WHO Collaborating Centres on Tobacco 
Control. WHO, 2005 (publications of WHO collaborating 
centres can be accessed through this glossary available 
online at http://www.
who.int/tobacco/global_interaction/collab_centers/glossary
_who_cc_tobacco_control/en/index.html 

4. Tobacco industry and corporate responsibility: An inherent 
contradiction. WHO, 2004 

5. Tobacco industry documents: What they are, what they tell us 
and how to search them. A practical manual (second edition) 
WHO, 2004 

6. The development of Phillip Morris’ position on 
environmental tobacco smoke for its web site. WHO, 
2004 
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  :العملية

بتفـويض مـن    (الجهة القائمة بالتنفيذ    
  )مؤتمر األطراف

  .مانة الدائمة بالقيام بهذا الدورتفويض األ -١الخيار 
قيام مبادرة التحرر من التبغ، العاملة بصفتها مستشاراً         -٢الخيار  

  .تقنياً بالتأسيس على هذا الدور
 قيام األمانة الدائمة ومبادرة التحرر من التبـغ بإنـشاء           -٣الخيار  

  .فريق خبراء غير رسمي لتقديم المشورة لألطراف
ـ     ام بـدور   األطراف التي تعرض القي

  الميسرين الرئيسيين 
عن طريق حشد الموارد أو بواسـطة       (

  )العمل التقني

  أيرلندا

األطــراف األخــرى التــي تعــرض 
  المشاركة في وضع المبادئ التوجيهية

 وهنغاريـا وإسـتونيا وأسـتراليا والـصين         تايلند ومصر والهند  
   وأرمينيا وبنما ومالي وجيبوتيوالمكسيك وبيرو وشيلي

تي تعرض القيـام بـدور      األطراف ال 
باإلضافة إلـى مجموعـة     (المراجعين  

  )الخبراء العاديين

  

إذا كانت األمانة الدائمة هي الجهة القائمة بالتنفيـذ، فإنـه ينبغـي             اآلثار من حيث الموارد
  لمؤتمر األطراف عندئذ أن يقدم إلى األمانة الموارد الالزمة

لتحرر من التبغ، فـإن     إذا كانت الجهة القائمة بالتنفيذ هي مبادرة ا       
  المبادرة ستحتاج عندئذ إلى ميزانية إضافية

  :اإلطار الزمني

  يحتاج األمر إلى اجتماع واحد  لوضع المبادئ التوجيهية

   يوماً على األقل من عرضها على هيئة المكتب٦٠قبل   للمراجعة

  فاألطرا يوماً على األقل من اليوم األول لمؤتمر ٩٠قبل   لعرضها على هيئة المكتب

  ر من اليوم األول لمؤتمر األطراف يوماً على أدنى تقدي٣٠قبل   لتعميمها على مؤتمر األطراف
  
  
  

=     =     =  


