
  

  منظمة الصحة العالمية اتفاقية
  بشأن مكافحة التبغ اإلطارية

   
  مؤتمر األطراف في اتفاقية منظمة 

  أنـبش ةـالصحة العالمية اإلطاري
  مكافحة التبغ

  الثالثةالدورة  
/  تشرين الثاني  ٢٢-١٧،دوربان، جنوب أفريقيا   

  ٢٠٠٨نوفمبر 

  FCTC/COP/3/7   من جدول األعمال المؤقت ٤-٤البند 
  ٢٠٠٨ أغسطس/ آب ٢١  

  
  
  
  

  وضع مبادئ توجيهية لتنفيذ
   من االتفاقية١١المادة 

  
  
  
 ١١قرر مؤتمر األطراف في دورته الثانية إنشاء فريق عامل لوضع مبادئ توجيهية لتنفيـذ المـادة                   -١
بتقديم تقرير مرحلي عن التقدم المحـرز فـي وضـع           وكلف هذا الفريق العامل     . )FCTC/COP2(14) القرار(
  . إلى مؤتمر األطراف في دورته الثالثةسودة هذه المبادئم
  
 تشرين ٩ إلى   ٧ (مانيال اجتماعه األول في     ١١وعمالً بذلك القرار عقد الفريق العامل المعني بالمادة           -٢

 ١ وحضر ذلك االجتماع ممثلون عن الميسرين الرئيـسيين        . واستضافته حكومة الفلبين   )٢٠٠٧ نوفمبر/ الثاني
وكان من بين المشاركين أيضاً ممثلون عن المجتمع المـدني وأمانـة            .  في هذا الفريق العامل    ٢ءوعن الشركا 

  . االتفاقية ومبادرة منظمة الصحة العالمية للتحرر من التبغ
  
في المـسودة  بين الدورتين وأسند هذا الفريق العامل في اجتماعه األول مسألة وضع اللمسات األخيرة            -٣

رئيـسيين وأربعـة    الميسرين  ال إلى فريق صياغة يتكون من خمسة        ١١وجيهية لتنفيذ المادة    األولى للمبادئ الت  
، وممثلين عـن المجتمـع المـدني        )الجماعة األوروبية وباالو وسنغافورة وجنوب أفريقيا     (شركاء متطوعين   

  .وخبراء، على أن ترسل المسودة إلى جميع الشركاء ليبدوا تعليقاتهم عليها
  
 االتفاقية التعليقات الواردة من الشركاء على المسودة األولى للمبادئ التوجيهية وأرسلتها            وجمعت أمانة   -٤

 استـضافته  في برازيليا والذي     ٢٠٠٨مارس  /  آذار ٥ و ٤إلى فريق الصياغة قبل اجتماعه المعقود في يومي         

                                                           
  .أستراليا والبرازيل وكندا وبيرو والفلبين    ١
البحرين وبلغاريا والرأس األخضر والصين وجزر كوك وجيبوتي والجماعة األوروبية وفيجي وفرنسا وغواتيماال                 ٢

ان وليسوتو وماليزيـا وموريـشيوس وناميبيـا وبـاالو          وهندوراس والهند وجمهورية إيران اإلسالمية وجامايكا والياب      
 لبريطانيـا العظمـى     وجمهورية كوريا وسنغافورة وجنوب أفريقيا والسودان وتايلند وتركيا وأوكرانيا والمملكة المتحدة          

  .نام  وأوروغواي وفييتوأيرلندا الشمالية
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شركاء وأدرجها في نص واستعرض فريق الصياغة في ذلك االجتماع التعليقات الواردة من ال. حكومة البرازيل
  .المسودة فأصبحت بذلك المسودة الثانية للمبادئ التوجيهية

  
ونشرت هذه المسودة الثانية للمبادئ التوجيهية على موقع مؤمن في شبكة اإلنترنت ليطلع عليها جميع                 -٥

.  مـؤتمر األطـراف     الصادر عن  FCTC/COP2(14)ويبدوا تعليقاتهم عليها وفقاً للقرار      األطراف في االتفاقية    
. وقدم اثنا عشر طرفاً تعليقاتهم على المسودة، منهم طرفان أرسال تعليقاتهما بعد انقضاء المهلة الزمنية المقررة               

وبعـد إجـراء    . وتم توزيع هذه التعليقات على أعضاء الفريق العامل بنشرها على موقعه اإللكتروني الداخلي            
الثانيـة  مـسودة   الداخلية، وافق الميسرون الرئيسيون على تعديل       استعراض مسهب لتلك التعليقات ومشاورات      

طبقاً لإلجراءات المحددة فـي     ولمبادئ التوجيهية قبل رفعها إلى مؤتمر األطراف في المهلة الزمنية المقررة            ل
ولذلك فإن النص المرفق    .  والقرار الالحق الصادر عن هيئة مكتب مؤتمر األطراف        FCTC/COP2(14)القرار  
  .لمسودة الختامية للمبادئ التوجيهية المعروضة على نظر مؤتمر األطرافهو ا

  
  . أن يستعرض هذه المبادئ التوجيهية وأن يعتمدها حسب االقتضاءمؤتمر األطرافويرجى من   -٦
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



FCTC/COP/3/7  ANNEX 

3 

  المرفق
  

  اتفاقيةمن  ١١المادة مبادئ التوجيهية لتنفيذ المسودة 
  بشأن مكافحة التبغ عالمية اإلطاريةمنظمة الصحة ال

  "تغليف وتوسيم منتجات التبغ"
  
  

   المصطلحاتواستعمالالغرض والمبادئ 
  

  الغرض
  
بالتساوق مع سائر أحكام اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ ومقاصد مـؤتمر                 -١

مساعدة األطـراف علـى   لذه المبادئ التوجيهية  هتوضع منظمة الصحة العالمية اإلطاريةاألطراف في اتفاقية    
 زيـادة قتراح تدابير يتسنى لألطراف تطبيقها من أجـل         وال من االتفاقية،    ١١الوفاء بالتزاماتها بمقتضى المادة     

 من االتفاقية على أن يتخذ كل طرف ويطبق فـي  ١١وتنص المادة . فعالية تدابيرها المتعلقة بالتغليف والتوسيم 
 بالنسبة له، تـدابير فعالـة بـشأن         اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية    ت بعد بدء نفاذ     غضون ثالث سنوا  
  .التغليف والتوسيم

  
  المبادئ

  
  اإلطارية وبروتوكوالتها وضمان إنجاح تطبيق أحكامها      منظمة الصحة العالمية  تحقيق أغراض اتفاقية    ل  -٢

 إحاطة كل فرد علماً بما ينجم عن بمبدأ جملة أمور، ، فيعلى أن تستهدي األطراف من االتفاقية ٤ المادة تنص
  .وخطر الموتاستهالك التبغ والتعرض لدخانه من عواقب صحية وطابع إدماني 

  
 تعاطيوهناك الكثيرون في العالم ممن ال يدركون تماماً مخاطر المراضة والوفاة المبكرة الناجمة عن                 -٣

وأثبتت التحذيرات والرسائل الصحية    . يقللون من أهميتها   اطر أو التبغ والتعرض لدخانه أو ال يفهمون هذه المخ       
 تعاطي التبـغ    بآثار وعي الجمهور     إلذكاء المصممة جيداً على عبوات منتجات التبغ أنها وسائل عالية المردود         

وتعتبر التحذيرات والرسائل الصحية الفعالـة وغيرهـا مـن          . استهالكهوأنها فعالة في الحد من      على الصحة   
  .نهج شامل ومتكامل لمكافحة التبغي  أساسية ألعناصرمنتجات التبغ وتوسيم تغليف الخاصة بابير تدال
  
الجديـدة  تـدابير  النات وخبرات الجهات األخرى عند تحديد        بي  في حسبانها   األطراف تضعوينبغي أن     -٤

  .خذهاتت وأن تسعى إلى تنفيذ أنجع التدابير التي يمكنها أن ،توسيمالتغليف والخاصة بال
  
 التعاون الدولي والدعم    يعد منظمة الصحة العالمية اإلطارية    من اتفاقية    ٢٢ و ٢٠ المادتين   ووفقاً لنص   -٥

 من االتفاقية تنفيذاً كامالً وتحـسين       ١١ لتعزيز قدرة األطراف على تنفيذ المادة        من المبادئ األساسية  المتبادل  
  .فعاليتها
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  استعمال المصطلحات
  
  :المبادئ التوجيهيةألغراض هذه   -٦
  

 أشـكال  أو   اشتراطاتأي صك قانوني يتضمن أو يحدد التزامات أو         " تدابير قانونية "يقصد بمصطلح   
 علـى سـبيل المثـال ال        ،وتشمل أمثلة هذه الـصكوك    . حظر وفقاً لقوانين جهة االختصاص المعنية     

  ة؛ اإلدارية أو التنفيذيوالمراسيمالحصر، التشريعات والقوانين واللوائح 

 المـستهلك   ا يـشتريه  كرتونـة أو   / و عبـوة أي رسالة مدونة داخل     " إعالن داخلي "يقصد بمصطلح   
  ؛مثل الوريقات أو الكراسات الصغيرةبالتجزئة، 

أو كرتونـة   / على الجزء الخارجي مـن عبـوة و       أي رسالة مثبتة    " إعالن خارجي "يقصد بمصطلح   
 ة التي توضع تحت غالف الـسيلوفان الخـارجي        مثل الكراسات الصغير   المستهلك بالتجزئة،    يشتريها

  .غالفها الخارجي على تلصق علبة السجائر أو الذي يلف
  

  اشتراطات فعالة للتغليف والتوسيموضع 
  
تشكل التحذيرات والرسائل الصحية الجيدة التصميم جزءاً من مجموعة من التدابير الفعالة الرامية إلى                -٧

 أن فعالية التحذيرات والرسائل الصحية تزداد       البيناتوتثبت  . د من تعاطيه  اإلبالغ بمخاطر التبغ الصحية والح    
ذات  أن تكون التحذيرات     األرجح فإن من    والنصية فقط ومقارنة بالتحذيرات الصحية الصغيرة     . بروزهابزيادة  
 أكبر لدى   اليةاستجابة انفع  اإلبالغ بالمخاطر الصحية، وتثير      في وأفضل   أكثر لفتاً للنظر  األكبر حجماً   و الصور

 تظـل  أن   كما أن من األرجح   . وعلى التقليل من استهالكه    التبغ وتحفزهم أكثر على اإلقالع عنه        من يتعاطون 
ممن يقـل    في إبالغ السكان     فعالة بوجه خاص  و ، الزمن فعالة على مر   ذات الصور واألكبر حجماً   التحذيرات  

 ومن العناصر األخـرى التـي     . على الصحة بآثار التبغ    والصغاراألطفال  بينهم اإللمام بالقراءة والكتابة ومن      
هـذه المـساحة    في أعلـى    وتعزز الفعالية وضع التحذيرات والرسائل الصحية على مساحة العرض الرئيسية           

 واشتراط عرض العديد مـن      ، اللونين األسود واألبيض فقط    المتعددة ال ؛ واستخدام األلوان    المخصصة للعرض 
  . التحذيرات والرسائل بصفة دوريةوتعديل في آن معاً؛ التحذيرات والرسائل الصحية

  
  عناصر التصميم

  
  الموضع 

  
 اإلطارية على أن يتخـذ كـل طـرف          منظمة الصحة العالمية   من اتفاقية    )٣)(ب(١-١١المادة  تنص    -٨

.  التحذيرات والرسائل الصحية كبيرة وواضحة وظاهرة للعيـان ومقـروءة          جعلويطبق تدابير فعالة لضمان     
. اإلمكـان  بقدر للعيان   ظاهرة بوة وتصاميمها على الع    الصحية  التحذيرات والرسائل   مواضع تكونغي أن   وينب

أن التحذيرات والرسائل الصحية تكون أظهر للعيان عندما توضع فـي الجـزء العلـوي               وتشير البحوث إلى    
جهة األمامية هـي األكثـر       األمامية والخلفية، علماً بأن مساحة العرض على الوا        السفلي من واجهة العبوة    ال

  :وينبغي أن تشترط األطراف وضع التحذيرات والرسائل كما يلي .ظهوراً للعيان في معظم أنواع التغليف
  

) واجهتين أكثر من    للعبوة األساسية، إذا كان     الواجهاتأو على جميع     (األمامية والخلفية على الواجهة   
 التحذيرات والرسائل   لجعلفقط، وذلك ضماناً     إحداهماكل علبة وعبوة، عوضاً عن وضعها على        من  

  ؛إلى حد بعيد للعيان الصحية ظاهرة
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كـي  على مساحات العرض الرئيسية، وخصوصاً في الجزء العلوي منها ال في الجزء السفلي، وذلك               
   للعيان؛تكون أظهر

 أو صورته بشكل اعتيادي إلى إتالف أو إخفاء نص التحذير الصحي العبوةعلى نحو ال يؤدي فيه فتح    
  .إتالفاً أو إخفاء دائماً

  
سـائل المـشار إليهـا فـي         باإلضافة إلى التحذيرات والر    تشترط،وينبغي أن تنظر األطراف في أن         -٩

 الداخليـة   ات وعلى اإلعالن  جوانب العبوة وضع المزيد من التحذيرات والرسائل الصحية على جميع         ،  ٨ الفقرة
  .للعبوةوالخارجية 

  
األطراف عدم حجب التحذيرات والرسائل الصحية بعالمـات التغليـف والتوسـيم            وينبغي أن تكفل      -١٠

 حجـم    األطراف، عند تحديد   كما ينبغي أن تكفل   . األخرى الالزمة أو باإلعالنات التجارية الخارجية والداخلية      
منظمـة    من اتفاقية  ١٥ المحددة بموجب المادة     الضريبية والعالمات العالمات األخرى وموضعها، مثل األختام      

  . اإلطارية، أال تحجب هذه العالمات أي جزء من أجزاء التحذيرات والرسائل الصحيةالصحة العالمية
  

،  والرسائل ضع التحذيرات ا تدابير ابتكارية أخرى فيما يخص مو      اتخاذ أن تنظر األطراف في      وينبغي  -١١
لغالف الملفوف على مرشـح      اشتراط طبع تحذيرات ورسائل صحية على ا       سبيل المثال ال الحصر    تشمل على 

 )الفالتـر (والمرشـحات    الـسجائر    لفأو على غيره من المواد ذات الصلة، مثل عبوات           /السيجارة و ) فلتر(
  . وغير ذلك من األدوات مثل األدوات التي تستخدم لتدخين النارجيلةالسجائرلف وورق 

  
  الحجم 

  
 اإلطارية على أنه ينبغـي أن تغطـي         لميةمنظمة الصحة العا   من اتفاقية    )٤)(ب(١-١١تنص المادة     -١٢

 أو أكثر من مـساحة العـرض        ٪٥٠ المدرجة في تغليف وتوسيم منتجات التبغ     التحذيرات والرسائل الصحية    
رسـائل  نات أن فعاليـة التحـذيرات وال      ونظراً ألنه ثبت بالبي   .  من هذه المساحة   ٪٣٠أال تقل عن    و ،الرئيسية

 تغطي أكثر    صحية بغي أن تنظر األطراف في استخدام تحذيرات ورسائل        ين ه فإن الصحية تزداد بزيادة حجمها   
 بهـذه   تسعى إلى تغطية أكبر جزء ممكـن مـن هـذه المـساحة            أن   من مساحة العرض الرئيسية و     ٪٥٠من  

سهل عة بالبنط العريض بأحرف ذات حجم ي       أن تكون التحذيرات والرسائل مطبو     وينبغي. التحذيرات والرسائل 
  . عموماًكي تكون أوضح للعيان وأسهل قراءة) أكثر من لون (حدد ولونم وبأسلوب اقراءته

  
 ينبغي أن تبحث األطراف مسألة استبعاد المساحة المخصصة         حدود فاصلة وإذا استدعى األمر وضع       -١٣

 عند حـساب النـسبة      نفسها الرسالة    من  أو اتمن حجم التحذير  الصحية  التحذيرات والرسائل   ب لإلطار المحيط 
  مـضافة  لإلطارالمخصصة المساحة أن تكون بعبارة أخرى، التي تشغلها ويعني هذا،مساحة العرض المئوية ل 

  . ضمنهاأن تدخلإلى النسبة المئوية الكلية للمساحة المشغولة بالتحذيرات والرسائل الصحية، ال 
  

  استخدام الصور 
  

ة على أن التحذيرات والرسائل      اإلطاري منظمة الصحة العالمية   من اتفاقية    )٥)(ب(١-١١تنص المادة     -١٤
. نقوشاًأو  منتجات التبغ قد تتخذ شكل الصور أو النقوش أو تشمل صوراً            وتوسيم   تغليف   المدرجة في الصحية  

 أكثر فعالية بكثير مـن      معاً تكون  التي تشمل صوراً ونصوصاً       الصحية نات أن التحذيرات والرسائل   وتثبت البي 
من  إيصالها إلى إمكانية لهذه التحذيرات والرسائل فائدة إضافية تتمثل في كما أن. تلك التي تشمل نصوصاً فقط   

 نـصوص   التي كُتبت بها  ) لغاتال(لغة  ال وإلى غير القادرين على قراءة       تقل مستويات إلمامهم بالقراءة والكتابة    
، قافيـة  مالئمة مـن الناحيـة الث    نقوشوينبغي أن تشترط األطراف وضع صور أو        . هذه التحذيرات والرسائل  
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 وينبغي لألطراف أن تضع التحذيرات الـصحية        .التي تحددها  شروط التغليف والتوسيم     ضمن وبألوان متعددة، 
على جميع  أو  (منتجات التبغ   ل  األمامية والخلفية  عبوةالالمصورة في مساحتي العرض الرئيسيتين على واجهتي        

  ).الواجهات الرئيسية إذا كان للعبوة أكثر من واجهتين
  

تظهر البينات أنه عند مقارنة التحذيرات والرسائل الصحية المصورة بتلك التي تشمل نصوصاً فقط              و  -١٥
  :يتبين أن التحذيرات والرسائل المصورة

  
  ؛يرجح أن تكون أكثر لفتاً للنظر

   التبغ أنها أكثر فعالية؛يرى من يتعاطون

   بمرور الزمن؛يرجح استمرار وضوحها

   بشكل أفضل؛ى الصحةتبلغ بمخاطر تعاطي التبغ عل

   وبشأن اإلقالع عنه؛مخاطر تعاطي التبغ على الصحة المزيد من األفكار بشأن تستحث

  وعقد النية على ذلك؛عن تعاطي التبغ  الحافز على اإلقالع تزيد

  . عن تعاطي التبغ بعدد أكبر من محاوالت اإلقالعترتبط
  

 العالمات التجارية على    د كثيراً من تأثير صور    ذات الصور أن تح   لتحذيرات والرسائل   لويمكن أيضاً     -١٦
  . عموماًاألغلفة وأن تقلل جاذبية العبوات

  
 أمكـن،   حيثمـا ستخدامها في تغليف منتجات التبغ ينبغي أن تحصل األطراف،          الصور  الوعند إعداد     -١٧

 ت وسـائر  مـصممي الرسـوميا    تمكين   بدالً من على ملكية هذه الصور أو على كامل حقوق تأليفها ونشرها،           
فـي   من المرونة الالزمة الستخدام الصور       قدرويؤمن هذا األمر أقصى     . المصادر من االحتفاظ بهذه الحقوق    

 ويمكن أيضاً   . اإلنترنت وعلى شن حمالت إعالمية جماهيرية      بما في ذلك  تنفيذ تدخالت أخرى لمكافحة التبغ،      
  .م الصوراستخدارى من أجل  المجال أمام األطراف لمنح رخص لجهات اختصاص أخيفسح ذلكأن 
  

  األلوان 
  

عرضها باألسود واألبيض، في مدى     مقارنة ب يؤثر استخدام األلوان في التحذيرات والرسائل الصحية،          -١٨
عناصـر التحـذيرات     ينبغي أن تشترط األطراف طباعة       ومن ثم . ولفتها للنظر بوجه عام   وضوح عناصرها   

وينبغـي أن   .  فقـط  اللونين األسود واألبيض  بدالً من طباعتها ب   ) انأربعة ألو (والرسائل الصحية بألوان كاملة     
 وضوح عناصر التحذيرات والرسـائل الـصحية        يزدادكي  تختار األطراف ألواناً مغايرة لعرض خلفية النص        

  . إلى أقصى حد ممكن قراءتهاولفتها للنظر وتسهل النصية
  

  التغاير 
  

 اإلطارية على أن تكـون التحـذيرات         الصحة العالمية  منظمة من اتفاقية    )٢)(ب(١-١١تنص المادة     -١٩
 التغاير عن طريق عرض العديد من التحذيرات والرسائل الـصحية           تحقيقويمكن  . والرسائل الصحية متغايرة  

وينبغـي أن   .  الـصحية   أو من خالل تحديد موعد يتعين بعده تغيير محتوى التحذيرات والرسائل           واحدفي آن   
  .تخدام كال نمطي التغايرتبحث األطراف إمكانية اس
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نات تشير إلى أن أثر التحذيرات والرسائل        البي حيث إن ،  أثر هام  التحذيرات والرسائل الصحية     ولجدة  -٢٠
 علـى التحـذيرات والرسـائل       أما إدخال تغييرات دورية    بمرور الزمن،    التراجعالمكررة يميل إلى    الصحية  
 والتغييـرات المدخلـة علـى طريقـة          الصحية ذيرات والرسائل عتبر تغاير التح  وي.  فعاليتها فهو يزيد الصحية  

  . وتعزيز أثرهامن الجوانب الهامة الستمرار بروزهاتخطيطها وتصميمها 
  

كمـا  . واحدوينبغي أن تحدد األطراف عدد التحذيرات والرسائل الصحية التي يتعين عرضها في آن                -٢١
 محددة لكي يتسنى عـرض كـل        سالسلصحية في   لارسائل  التحذيرات و الطباعة  األطراف  ينبغي أن تشترط    

بل لكـل   عالمة تجارية   مجموعة تنتمي إلى     لكل    ال  بالتجزئة العبوات المبيعة  من   واحدة منها على عدد متساوٍ    
  .لكل حجم علبة ونوعهاوتجارية ال صنف ينتمي إلى هذه العالمة

  
 ذرات والرسائل الصحية المحددة منوينبغي أن تنظر األطراف في تعيين مجموعتين أو أكثر من التحذي  -٢٢

وينبغي خالل  .  مثالً  شهراً ٣٦و ١٢ تتراوح بين  بعد مرور فترة زمنية محددة،       لتناوب استخدامها البداية، وذلك   
 مجموعة قديمة من التحذيرات والرسائل بمجموعة جديـدة، أن تتـيح            االستعاضة عن الفترات االنتقالية، وعند    
 بين مجموعتي التحذيرات والرسائل، يمكن خاللها استخدام كلتا المجمـوعتين           بللتناواألطراف فترة تدريجية    

  .معاًفي آن 
  

  محتوى الرسائل 
  

احتمال إحداثها الوقع المرجو منها، أن يعزز  استخدام طائفة من التحذيرات والرسائل الصحية من شأن  -٢٣
 التحـذيرات  تتنـاول وينبغـي أن  . نـاس مختلف الألن أصداء التحذيرات والرسائل المختلفة تجد ضالتها لدى    

 التعـرض   بالصحة وعواقـب   مسائل مختلفة تتعلق بتعاطي التبغ، إضافة إلى آثاره الضارة            الصحية والرسائل
  :لدخانه، وذلك كما يلي

  
  ؛تعاطي التبغإسداء المشورة بشأن اإلقالع عن 

  ؛تسبب التبغ بطبيعته في اإلدمان

  ؛)كالتكلفة السنوية لشراء منتجات التبغ مثالً(ارة الحصائل االقتصادية واالجتماعية الض

وفـاة   األب بالمرض نتيجة للتدخين أو       كإصابة (األشخاص الذين يهمنا أمرهم   تأثير تعاطي التبغ على     
  ). مبكراً من جراء تعرضه لدخان التبغأحد األعزاء

  
 الصحية، كالحصائل البيئية    وينبغي أيضاً أن تبحث األطراف المحتوى االبتكاري للتحذيرات والرسائل          -٢٤

  .الضارة وممارسات دوائر صناعة التبغ
  

رسـمي  ومن الضروري إيصال التحذيرات والرسائل بطريقة فعالة؛ وينبغي أن تتسم نبرتها بطـابع                -٢٥
 بـسيطة وواضـحة     بتعابيرالصحية  كما ينبغي طرح التحذيرات والرسائل      .  ولكن دون إصدار أحكام    وتثقيفي،
 بعدة أشكال، مثل الشهادات     عرض التحذيرات والرسائل الصحية   ويمكن  .  من الناحية الثقافية   مناسبةو وموجزة

  .والداعمةوالمعلومات اإليجابية 
  

٢٦-   عنـدما تـسلط     أكثر فعالية  أن تكون التحذيرات والرسائل الصحية       المرجحنات إلى أن من     وتشير البي
 الطابع الشخصي علـى محتواهـا مـن    يفتض ما وعند ،غ بتعاطي التب  االنفعاالت السيئة المرتبطة  الضوء على   

ويمكن أن تتسم التحذيرات والرسائل التي تثير       . أقرب إلى التصديق وأنسب لمن توجه إليهم      المعلومات لجعلها   
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لزيادة الحافز لدى من يتعاطون  سلبية، كالخوف، بطابع الفعالية، والسيما عندما تقترن بمعلومات معدة انفعاالت
  .قلعوا عن تعاطيه ولتعزيز ثقتهم في قدرتهم على ذلكالتبغ كي ي

  
 ذلـك  وتوفير مصادر معينة للمساعدة على    ،تعاطي التبغ  إسداء المشورة بشأن اإلقالع عن       وكذلك فإن   -٢٧

 لمـن   ،للمساعدة على اإلقالع عن تعاطي التبغ      عنوان على اإلنترنت أو رقم خط هاتفي مجاني          مثل تخصيص 
 األطـراف أن    تدركوينبغي أن   .  التبغ على تغيير سلوكهم    من يتعاطون  في مساعدة    يةًأهم األمور التي تكتسي  

  . موارد إضافيةتتطلبقد عن تعاطي التبغ زيادة الطلب على الخدمات المتصلة باإلقالع 
  

  اللغة
  

 اإلطارية على أن يشترط كل طرف أن تظهـر          منظمة الصحة العالمية   من اتفاقية    ٣-١١تنص المادة     -٢٨
 علـى كـل     ١١ من المادة    ٢و) ب(١الفقرتين  يرات والمعلومات األخرى الواردة في النص والمحددة في         التحذ

علبة وعبوة من منتجات التبغ، وعلى أي شكل من أشكال التغليف والتوسيم الخارجيين لهذه المنتجـات بلغتـه                  
  .لغاته الرئيسية أو
  

 أن تُعـرض  كثر من لغـة رئيـسية واحـدة         ومن الممكن في دوائر االختصاص التي تُستخدم فيها أ          -٢٩
، أو يمكـن     الرئيسية التحذيرات والرسائل الصحية بأكثر من لغة واحدة على كل مساحة من مساحات العرض            

 ، حسب االقتـضاء   ،ويمكن أيضاً . عوضاً عن ذلك استخدام لغة مختلفة في مختلف مساحات العرض الرئيسية          
  . المعنية االختصاصة في مناطق مختلفة من دائر لغةأكثر منمختلفة أو الجمع بين استخدام لغات 

  
   المصدرالعزو إلى

  
 غيـر   . تغليف منتجات التبغ   المدرجة في  للتحذيرات والرسائل الصحية     معيناً مصدراً   العزو بيان   يحدد  -٣٠

 وتـصدر . أن يشكل ذلك جزءاً من التحذيرات والرسائل الصحية         حول ما إذا كان ينبغي     مختلفةأن هناك آراء    
، بينما  الصحية المصدر من أجل تعزيز مصداقية التحذيرات والرسائلللعزو إلىبعض دوائر االختصاص بياناً   

تالفـي احتمـال تحويـل       حرصاً منها على     العزو إلى المصدر  أخرى عدم إدراج هذا     اختصاص  تقرر دوائر   
 فإنه غالباً ما يوضع في إلى المصدر للعزو   اقتضى األمر إصدار بيان      وإذا.  تأثير التحذيرات  االهتمام بعيداً عن  

 مثـل  ن الظروف الخاصة بكل طرف تحديداً      فإ وأخيراً. ط أصغر من بقية التحذير    بخونهاية التحذير الصحي،    
 أن يعـزز    المـرجح تحدد ما إذا كان من      سمعتقدات ومواقف الفئات الفرعية المستهدفة من السكان، هي التي          

  .أم أن يقلل تأثيرهالتحذير  المصدر مصداقية العزو إلىاستخدام 
  

 يتمتـع بالمـصداقية والخبـرة،      تحديد المصدر الذي  ينبغي  شرطاً ف  المصدر   العزو إلى وإذا كان بيان      -٣١
 بعيـداً عـن     االنتباهيحول   صغيراً بما فيه الكفاية لكي ال        وينبغي أن يكون البيان    .كالسلطات الصحية الوطنية  

  . قراءتهكي تسهل في الوقت نفسه أن يكون كبيراً بما فيه الكفاية نبغيكما ي عموماً، وأثرهامالحظة الرسالة 
  

  المعلومات عن المكونات واالنبعاثات
  

 اإلطارية على أن تتضمن كل علبة وعبوة مـن          منظمة الصحة العالمية   من اتفاقية    ٢-١١تنص المادة     -٣٢
 لهـذه المنتجـات، باإلضـافة إلـى         شكال التغليف والتوسيم الخارجيين   منتجات التبغ، ويتضمن أي شكل من أ      

، معلومات عن مكونات منتجات التبغ ذات الصلة وانبعاثاتها، حسبما          )ب(١-١١ المادةالتحذيرات المحددة في    
  .تحدده السلطات الوطنية
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 على كل علبـة أو      مناسبةوعلى األطراف لدى وفائها بهذا االلتزام أن تشترط عرض عبارات نوعية              -٣٣
الدخان المنبعـث مـن هـذه       " أمثلة هذه العبارات     ومن.  االنبعاثات الصادرة منها   بشأنعبوة من منتجات التبغ     

 مادة ٦٠ يعرضك ألكثر من التدخين"و." المواد المسرطنةمن على مادة البنزين المعروفة بأنها يحتوي  السجائر  
 مـساحة العـرض     على أجزاء من   هذه المعلومات    إظهارف  كما ينبغي أن تشترط األطرا    ." كيميائية مسرطنة 

 ال تـشغلها التحـذيرات      )من قبيل وضعها على جانب العلبة     (الرئيسية أو أن تُوضع على مساحة عرض بديلة         
  .والرسائل الصحية

  
 بشأن تغليف وتوسيم منتجات التبغ      في عبارات كمية أو نوعية       أي إدراجب األطراف   أال تسمح وينبغي    -٣٤

، مثل عـرض  غيرها تدل ضمناً على أن إحدى العالمات التجارية أخف ضرراً من         قدت التبغ وانبعاثاته    مكونا
تحتوي على مـستويات    هذه السجائر   "نسب القار والنيكوتين وأول أكسيد الكربون في المنتج، أو عبارات مثل            

   ."تروزاميناتنيال منخفضة من
  

  .٤٥ إلى ٤٣ عاله باالقتران مع الفقراتوينبغي قراءة الفقرات الثالث الواردة أ  -٣٥
  

  االشتراطات الفعالة للتغليف والتوسيمعملية وضع 
  

  فئة المنتجاالعتبارات الخاصة ب
  

 اإلطارية كل طرف بأن يتخذ ويطبق تدابير        منظمة الصحة العالمية   من اتفاقية    )ب(١-١١تلزم المادة     -٣٦
 ويحمل أي شكل من أشكال التغليـف والتوسـيم          ، التبغ  أن تحمل كل علبة وعبوة من منتجات       بما يضمن فعالة  

إعفاءات للـشركات الـصغيرة أو      أي  وينبغي عدم منح    .  تحذيرات ورسائل صحية   ،الخارجيين لهذه المنتجات  
 مـسألة اشـتراط     وينبغي أن تبحث األطراف   .  منتجات التبغ   مختلفة من  نواعأل أو    الصغيرة العالمات التجارية 

 الذي ال يدخن   منتجات التبغ، كالسجائر والسيجار والتبغ       حسب اختالف ة مختلفة   وضع تحذيرات ورسائل صحي   
رجيلة، وذلك للتركيز بشكل أفضل على األضرار الصحية الناجمة عـن           اوتبغ الغليون ولفافات البيدي وتبغ الن     

  .كل منتج
  

  أنواع التغليف المختلفة
  

 منتجات التبغ الموجودة ضـمن دائـرة        ليفتغوينبغي أن يكون لدى األطراف فهم شامل لشتى أنواع            -٣٧
 وينبغي أن تبين كيفية تطبيق التحذيرات والرسائل الصحية المقترحة على كل نوع تغليف وشكله،               ،اختصاصها

العلـب  أو   قيةالنزالا المعدنية   العلب ذات الغطاء القالب أو      العلب أو األكياس أو     العلبعلب الصفيح أو    المثل  
العبوات المحتوية على وحدة واحدة من       أو   الصافيةتونية أو األغلفة الشفافة أو األغلفة        أو العلب الكر   المفصلية
  .المنتج

  
  استهداف الفئات الفرعية من السكان 

  
 إعداد تحذيرات تستهدف فئات فرعية من السكان، كالـشباب، وتكييـف             في  األطراف تنظرينبغي أن     -٣٨

  .عدد التحذيرات الصحية ومغايرتها وفقاً لذلك
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  قبل الطرح في السوقاالختبار 
  

 والوقت المتاح، في اختبار التحـذيرات والرسـائل         المتاحةرهناً بالموارد   ينبغي أن تنظر األطراف،       -٣٩
.  على الـسكان المزمـع اسـتهدافهم        الفعال تأثيرها  من أجل تقييم مدى     وذلك ،قبل طرحها في السوق   الصحية  

، من قبيل العمل من دون قصد على زيادة الرغبة فـي            المتعمدةثار غير   ويمكن أن يتيح هذا االختبار تحديد اآل      
 دعوة فئات المجتمع المدني غير المنتسبة        النظر في  وينبغي. التدخين، وتقييم مدى مالءمتها من الناحية الثقافية      

 ق أقل تكلفة من   قبل الطرح في السو    االختبار   يكون قد وأخيراً. عمليةإلى دوائر صناعة التبغ لإلسهام في هذه ال       
  .إدخال تعديالت على التدابير القانونية في مرحلة الحقة

  
 مطـوالً أو     قبل الطرح في الـسوق     وينبغي أن تحيط األطراف علماً بأنه ال حاجة ألن يكون االختبار            -٤٠

 مجموعات بسيطة يتم التركيـز عليهـا مـن        ويمكن الحصول على معلومات قيمة من       . باهظ التكلفة معقداً أو   
ويمكن تنفيذ االختبار بالتزامن .  أو من شبكة اإلنترنت بوصفها بديالً سريعاً ورخيص التكلفة         المستهدفينسكان  ال

  .دون داعٍمع صياغة التدابير القانونية، وذلك للحيلولة دون تأخير التنفيذ 
  

  اإلعالم والمشاركة
  

التأييـد  وسيـساعد   . حية جديدة  تحذيرات ورسائل ص   إدخالينبغي أن تبلغ األطراف الجمهور بمقترح         -٤١
  األطراف أن تكفل ينبغيومع ذلك.  الصحية الجديدة هذه التحذيرات والرسائلالجماهيري األطراف على إدخال

منظمـة  تنفيذ اتفاقيـة    ال داعي له في      إلى تأخير     في هذا األمر   أال يؤدي إبالغ الجمهور بالمعلومات وإشراكه     
  . اإلطاريةالصحة العالمية

  
  التواصلطة دعم أنش

  
واسعة النطاق  إعالمية وتثقيفية    مع حملة    إذا نُسقت جديدة  الصحية  الرسائل  التحذيرات و تزداد فعالية ال    -٤٢

وينبغي تزويد وسائل اإلعالم بالمعلومات في الوقت المناسب، ألن التغطية اإلعالمية تعزز األثـر              . ومستدامة
  . الجديدة الصحيةالتثقيفي للتحذيرات والرسائل

  
  رض قيود فعالة على التغليف والتوسيمف
  

  المضللة أو الخادعة التغليف والتوسيم  أشكالمنع
  

 اإلطارية على أن يتخذ كل طـرف ويطبـق          منظمة الصحة العالمية   من اتفاقية    )أ(١-١١تنص المادة     -٤٣
، ألي منتج مـن     وفقاً لقانونه الوطني تدابير فعالة لضمان عدم الترويج عن طريق تغليف منتج التبغ وتوسيمه             

منتجات التبغ بأي وسيلة كاذبة أو مضللة أو خادعة أو قد تعطي انطباعاً خاطئاً عـن خصائـصه أو آثـاره                     
الصحية أو أخطاره أو انبعاثاته، بما في ذلك أي عبارة أو بيان وصفي أو عالمة تجارية أو عالمة رمزيـة أو                     

نطباع الخاطئ بأن أحد منتجات التبغ أقل ضرراً أي عالمة أخرى مما يعطي بصور مباشرة أو غير مباشرة اال 
، وهذه القائمة هـي     "لطيفة"أو  " خفيفة للغاية "أو  " خفيفة"أو  " قليلة القار "وقد يشمل ذلك عبارات مثل      . من غيره 
، بحظر )أ(١-١١وال تقيد األطراف عند وفائها بااللتزامات المقطوعة بموجب المادة .  وليست شاملةلالسترشاد
يماثلها  وما" ممتازة"و" فائقة"العبارات فحسب، وإنما عليها أن تحظر أيضاً استخدام عبارات مثل           هذه   استعمال

  . المستهلكتضللمن عبارات بأي لغة قد 
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 مثـل  التغليف والتوسيم،    في ات النسب الدالة على حصائل االنبعاث     إدراجوينبغي أن تحظر األطراف       -٤٤
 عالمة تجاريـة أو ماركـة تجاريـة         ضمن عند استخدامها    حتىلكربون،  نسب القار والنيكوتين وأول أكسيد ا     

المـستمدة مـن    و الـدخان    ات والنيكوتين والحصائل األخرى النبعاث    انبعاثات القار  حصائل   وذلك ألن . مسجلة
 ال توجـد    هذاوعالوة على   . تقديرات صحيحة عن مدى تعرض اإلنسان لذلك      ال تقدم    اآلالتاختبارات تدخين   

تدخين ئية أو علمية قاطعة تثبت أن السجائر التي تخلف مستوى أدنى من حصائل الدخان المنبعث من نات وبابي
وقد أفضى تـسويق الـسجائر      .  هي أقل ضرراً من السجائر التي يرتفع فيها مستوى الحصائل المذكورة           اآللة

 من  ذه السجائر أقل ضرراً   بالمستوى المذكور من حصائل القار والنيكوتين إلى شيوع اعتقاد خاطئ مؤداه أن ه            
  .غيرها

  
 تغليف منتجات التبغ وتوسيمها، ألن      علىانتهاء الصالحية   وينبغي أن تحظر األطراف عرض تاريخ         -٤٥

  . أو يخدعه بحيث يعتقد أن تعاطي منتجات التبغ مأمون في أي وقتذلك يضلل المستهلك
  

  التغليف البسيط
  

ر رامية إلى تقييد أو حظر استخدام الشعارات أو األلـوان أو            ينبغي أن تنظر األطراف في اتخاذ تدابي        -٤٦
سم العالمة التجاريـة واسـم      ا ما عدا صور العالمات التجارية أو المعلومات الترويجية على أغلفة المنتجات          

 التحـذيرات   لفـت ويمكن أن يعزز هذا األمر إمكانية       ).  بسيط تغليف (عاديينالمنتج المعروضين بلون وخط     
هذه  المستهلك بعيداً عن     انتباهأن يحول شكل التغليف      ويحول دون    للنظر وأن يعزز فعاليتها   لصحية  والرسائل ا 

 أن بعـض    تـوحي  دوائر الصناعة التي قد      من قبل تقنيات تصميم العلب    وأن يتصدى ل   ،التحذيرات والرسائل 
  .غيرها ضرراً من أقلالمنتجات 

  
  التدابير القانونية

  
  صياغة التدابير

  
 فـي   ، منتجات التبـغ    وتوسيم قانونية بشأن تغليف  التدابير  لل لدى صياغتها    ،ينبغي أن تنظر األطراف     -٤٧

هج المتاحة لـضمان التقيـد بهـا         والنُ ،التدابيرهذه   الجهة التي ستتحمل مسؤولية إدارة       تحديدمسائل من قبيل    
  .وإنفاذها ومستوى أو مستويات الحكومة المعنية

  
  إدارة التدابير

  
  تنفيذ التـدابير المتعلقـة بتغليـف       مراقبةغي أن تحدد األطراف السلطة أو السلطات المسؤولة عن          ينب  -٤٨

 السلطة الصحية المعنية التي تتحمـل       جعلمسألة ضمان   األطراف   كما ينبغي أن تبحث      .وتوسيم منتجات التبغ  
وفي حال تكليـف هيئـة      . يةشؤون مكافحة التبغ هي نفسها المسؤولة عن إدارة التدابير القانون         عن  مسؤولية  ال

بطاقـات  مواصفات  تحديد   في   تسهملسلطة الصحية المعنية أن      ينبغي ل  حكومية أخرى بمسؤولية إدارة التدابير    
  . إصدار الموافقة النهائية في هذا الشأنالتوسيم وينبغي أن تتمتع بصالحية

  
  نطاق ال
  

منظمـة   من اتفاقيـة     ١١ المتصلة بالمادة     أن تكفل أن تنطبق أحكام التغليف والتوسيم        لألطراف ينبغي  -٤٩
 االختصاص، وأال يكون هناك     دائرة داخل   المبيعة على جميع منتجات التبغ      بالتساوي اإلطارية   الصحة العالمية 

 دائـرة رسـوم ضـمن     اإلعفاء من ال  ب بيعها   من أجل  تُصنع محلياً أو تُستورد أو تُعد         التي منتجاتالتمييز بين   
 األطراف الحاالت التي تنطبق فيها التـدابير علـى المنتجـات            تبحثينبغي أن   و. الطرف المعني اختصاص  
  .المصدرة
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  التكاليف
  

  الـصحية  ينبغي أن تكفل األطراف تحميل دوائر صناعة التبغ تكاليف وضع التحـذيرات والرسـائل               -٥٠
  . بمكونات منتجات التبغ وانبعاثاتها على أغلفة المنتجاتالخاصةوالمعلومات 

  
  المسؤولية 

  
 ينبغي أن تنظر األطراف في إدراج أحكام        منظمة الصحة العالمية اإلطارية    من اتفاقية    ١٩طبقاً للمادة     -٥١

 أن الشرط القاضي بوضع تحذيرات ورسائل صحية على أحد المنتجات أو اإلبالغ بأية معلومات أخرى                توضح
الحصر، االلتزامـات    على سبيل المثال ال دوائر صناعة التبغ، بما فيهاعلى أية التزامات يقللعنه ال يلغي أو    

  .بشأن تحذير المستهلكين من األخطار الصحية الناجمة عن تعاطي التبغ والتعرض لدخانه
  

  الخاصةاألحكام 
  

ينبغي أن تكفل األطراف أن تُدرج في تدابيرها القانونية مواصفات واضحة ومبينة بالتفصيل من أجل                 -٥٢
منـع  من أجـل     تنفيذ التحذيرات والرسائل الصحية، و     تبغ ومستورديه عن  صانعي ال  فرصة انحراف    الحد من 
 باسـتعراض   ، لدى صياغتها هذه التدابير    ،وينبغي أن تقوم األطراف   .  في هذا الصدد    بين منتجات التبغ   التفاوت

  :جملة أمور منها القائمة التالية
  

  ؛)٣٧يرجى الرجوع إلى الفقرة (التغليف والمنتجات 

 في النص المشترط للتحذيرات والرسائل الصحية وفـي المعلومـات           استعمالهاالمقرر  ) اللغات(اللغة  
 على الغالف عن المكونات واالنبعاثات، بما في ذلك الكيفية التي ينبغي بها عرض اللغات إذا                الواردة

  كان هناك أكثر من لغة واحدة؛

ل الصحية المعروضـة فـي آن        الزمنية، بما في ذلك عدد التحذيرات والرسائ       وُأطره التناوب تطبيق
 والمواصفات المتعلقة بالفترات االنتقالية والمواعيد النهائية التـي يجـب أن تُعـرض خاللهـا         واحد،

  التحذيرات والرسائل الجديدة؛

 على   الصحية ممارسات التوزيع من أجل الحصول على مساحة متساوية لعرض التحذيرات والرسائل          
 بل لكل صنف ينتمي إلى       تجارية معينة  ةعالمتنتمي إلى   كل مجموعة   من  ال  لتجزئة   با العبوات المبيعة 
  ؛ا ونوعهعبوةلكل حجم و هذه المجموعة

التحـذيرات والرسـائل    والنقوش الخاصة ب  الصور  النصوص و لكيفية التي ينبغي بها بالفعل عرض       ا
، ولونهـا وخطهـا    تحديد موضع عرضها، وصيغتها، وحجمهـا،        بما في ذلك  (الصحية على التغليف    

  ؛الداخلية والرسائل الخارجية واإلعالنات الداخلية، بما فيها اإلعالنات ) طباعتهاوجودةوتصميمها، 

   أنواع منتجات التبغ، حسب االقتضاء؛لمختلفالتحذيرات والرسائل الصحية المختلفة المعدة 

 بالتفـصيل   نفس المواصفات المبينة   (الموضع والنص ، بما في ذلك     عند االقتضاء  المصدر،   العزو إلى 
  ؛)فيما يتعلق بالتحذيرات والرسائل الصحية ذاتها

لمـادة  ل كاذبة أو مضللة أو خادعة أو قد تعطي انطباعاً خاطئاً وفقـاً              بأي وسيلة حظر الترويج للمنتج    
  . اإلطاريةمنظمة الصحة العالمية من اتفاقية )أ(١-١١
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  وثيقة المصدرال
  

تتضمن عينات مرئية عالية الجودة عن الكيفية التي        " ة مصدر وثيق"ينبغي أن تنظر األطراف في تقديم         -٥٣
المـصدر  وتكون الوثيقة   . يتعين بها عرض التحذيرات والرسائل الصحية وغيرها من المعلومات على األغلفة          

  . في التدابير القانونية غير واضحة بما فيه الكفايةالمستعملة التعابير كانت إذامفيدة بوجه خاص 
  

   الالصقة واألغطيةبطاقات التوسيم
  

ينبغي أن تكفل األطراف عدم حجب التحذيرات والرسائل الصحية أو طمس معالمهـا أو تقويـضها                  -٥٤
 وورق التغليـف وإعالنـات التـرويج الداخليـة          واألكسية واألغطية   واألغلفةبالبطاقات الالصقة والملصقات    

 إزالتها وكانت تُستخدم فقط     تعذرتلالصقة إال إذا     ا  التوسيم بطاقاتب  مثالً وال يسمح . لتبغلصانعي ا والخارجية  
  . السجائرغيرحفظ منتجات التبغ الخشبية التي تمعدنية أو العلب العلى 

  
  المسؤولية القانونية عن االمتثال

  
والمؤسسات  منتجات التبغ ومستورديها وباعتها بالجملة       صانعيينبغي أن تشير األطراف إلى تحميل         -٥٥

  .زئة المسؤولية القانونية عن االمتثال لتدابير تغليف المنتجات وتوسيمها بالتجالتي تبيعها
  

  الجزاءات
  

 ينبغي أن تنظر األطراف في تحديد مجموعة من الغرامات أو الجـزاءات  لعدم االمتثال للقوانين ردعاً    -٥٦
  .ومع تكراره مع خطورة االنتهاك بالتناسب التي تفرضاألخرى 

  
وللثقافـة القانونيـة    لنظام القـانوني    طبقاً ل  أخرى   أي جزاءات ظر في فرض    ألطراف أن تن  ل وينبغي  -٥٧

، وقد تشمل هذه الجزاءات تحديد الجرائم وإنفاذ القوانين الخاصة بها وتعليق أو تقييد أو إلغـاء                 للطرف المعني 
  .تراخيص مزاولة األعمال التجارية وتراخيص االستيراد

  
  صالحيات اإلنفاذ

  
وجيـه أوامـر إلـى       بإنفاذ القوانين صالحية ت    المعنيةطراف مسألة منح السلطات     ينبغي أن تبحث األ     -٥٨

، واسترداد جميع النفقات الناشـئة عـن سـحب    تجات التبغ غير المستوفية للشروط   سحب من الجهات المنتهكة ل  
ة المنتجات، إلى جانب صالحية فرض أية عقوبات تراها مناسبة، بما فيها مصادرة المنتجات غيـر المـستوفي                

 ينبغي أن تنظر األطراف في نشر أسـماء الجهـات المنتهكـة وطبيعـة               وعالوة على ذلك  . للشروط وإتالفها 
  .االنتهاكات التي ارتكبتها

  
  مهل التنفيذ

  
 ينبغي أن تحـدد التـدابير القانونيـة         مناسبضماناً إلدراج التحذيرات والرسائل الصحية في الوقت ال         -٥٩

  منتجات التبغ ومستوردوها وباعتها بالجملة وباعتهـا بالتجزئـة         صانعويتقيد به   موعداً نهائياً واحداً يجب أن      
ومن الضروري أال يخـصص     . بحيث ال يوردون من منتجات التبغ سوى تلك التي تمتثل هذه الشروط الجديدة            

ـ . جديدةالعبوات ال  لطباعة   الترتيب والمستوردين من    الصانعين لتمكين   أطول من الوقت الكافي   وقت   أن  يورئ
  . شهراً عقب سن التدابير القانونية كافية في معظم الحاالت١٢فترة 
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  استعراض التدابير
  

ليـست  منتجات التبـغ    وتوسيم  ينبغي أن تسلم األطراف بأن صياغة التدابير القانونية المتعلقة بتغليف             -٦٠
 ومـع تقـادم   نات جديـدة    ي استعراض التدابير دورياً وتحديثها عند ظهور ب       وينبغي. مرة واحدة ممارسة تتبع   

تـضع  دورية أن   التحديثات  الستعراضات أو   لألطراف عند إجراء اال    وينبغي. تحذيرات ورسائل صحية معينة   
 خبرتها في مجال تطبيق تدابيرها المتعلقة بالتغليف والتوسيم، وخبرات سائر دوائر االختـصاص،              في الحسبان 

ويمكن أن تساعد هذه االستعراضات أو التحديثات فـي         . فضالً عن ممارسات دوائر الصناعة في هذا الميدان       
  . في التدابيرالمستعملةتحديد مواطن الضعف والثغرات وإبراز المجاالت التي ينبغي فيها توضيح اللغة 

  
  نفاذ اإل
  

  البنية التحتية والميزانية
  

 .شطة االمتثال واإلنفاذ   ضمان إنشاء البنية التحتية الالزمة لالضطالع بأن       في األطراف   تنظرينبغي أن     -٦١
  .كما ينبغي أن تنظر في توفير الميزانية الالزمة لالضطالع بهذه األنشطة

  
  االستراتيجيات 

  
. المتثال ينبغي أن تطلع األطراف أصحاب المصلحة على الشروط القانونية قبل بدء نفاذهـا             لتعزيز ا   -٦٢

 منتجـات   كـصانعي مختلف أصحاب المصلحة،    مختلفة فيما يتعلق ب   وقد تقتضي الضرورة اتباع استراتيجيات      
  .التبغ ومستورديها وباعتها بالتجزئة

  
فحص جراء عمليات   إل بإنفاذ القوانين    معنيينوينبغي أن تنظر األطراف في استخدام مفتشين أو وكالء            -٦٣

لـضمان   واالستيراد، وفي مراكز البيـع، وذلـك         الصنعمنتجات التبغ في مرافق     عشوائي بشكل منتظم على     
 إنشاء نظام تفتيش جديد إذا كانت هناك آليات قائمة بالفعـل            وقد ال يلزم  . التغليف والتوسيم في  متثال للقانون   اال

وينبغي عند االقتضاء إبـالغ     . مباني المؤسسات التجارية حسب اللزوم    في  تفتيش  اليمكن توسيع نطاقها ليشمل     
  . في مراكز البيعنات عشوائية على عيمنتظملفحص أصحاب المصلحة بأن منتجات التبغ ستخضع 

  
  عدم االمتثاللالتصدي 

  
 بإنفاذ القوانين للتصدي بسرعة وحزم لحاالت عـدم         المعنيةينبغي أن تكفل األطراف استعداد سلطاتها         -٦٤

هـو المتوقـع،     أن االمتثـال      سيبين أولى حاالت عدم االمتثال   والرد بقوة وفي الوقت المناسب على       . االمتثال
على المأل كي توجـه     نشر نتائج إجراءات اإلنفاذ     في   األطراف   تنظروينبغي أن   . ذ في المستقبل  نفاسهل اإل وسي

  .وستُتخذ إجراءات بشأنه للتحقيق سيخضعقوية مؤداها أن عدم االمتثال رسالة 
  

  ىالشكاو
  

ينبغي أن تنظر األطراف في تشجيع الجمهور على اإلبالغ عن االنتهاكات من أجل مواصلة تعزيـز                  -٦٥
إلبالغ عما يزعم من حـاالت      لإنفاذ القوانين   معنية ب  اتصال   نقاطوقد يكون من المفيد إنشاء      . المتثال للقوانين ا

  . المناسب التوقيتوفي ومعالجتها بطريقة شاملة ى أن تكفل األطراف التحقيق في الشكاووينبغي. متثالاالعدم 
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  رصد وتقييم تدابير التغليف والتوسيم
  

السارية لديها، وذلك لتقييم وقعهـا      رصد وتقييم تدابير التغليف والتوسيم      في   األطراف   ظرتنينبغي أن     -٦٦
نات التـي يمكـن أن تـساعد األطـراف           البي زيادة في   الرصد والتقييم أيضاً  ويسهم  . وتحديد مجاالت تحسينها  

  .األخرى في جهودها الرامية إلى تنفيذ تدابيرها المتعلقة بالتغليف والتوسيم
  

 وينبغينبغي الشروع في رصد امتثال دوائر صناعة التبغ عقب بدء نفاذ التدابير القانونية مباشرة،               وي  -٦٧
  . بعد ذلك باستمراررصدها

  
  تأثير التدابير على السكان

  
وينبغـي أن تنظـر     .  تأثير تدابير التغليف والتوسيم على الـسكان المـستهدفين         تقييممن الضروري     -٦٨

 ،ومـدى فهمهـا   للنظـر،    التحذيرات والرسـائل الـصحية       لفت:  قبيل ما يلي    من جوانباألطراف في قياس    
 الـصحية  المعـارف    لكل فرد، وكـذلك    وأهميتها   ، ومحتواها من المعلومات واستذكار الفرد لها      ومصداقيتها،

  . الفعليةوتغييرات السلوك تغيير السلوك ونواياوالتصورات عن المخاطر، 
  

  البيانات المرجعية والمتابعة
  

 تدابير التغليف والتوسيم قبـل تنفيـذها        لتقدير تأثير ينبغي أن تنظر األطراف في اعتماد استراتيجيات          -٦٩
  .وتقييمها بعد التنفيذ على فترات منتظمة

  
  الموارد

  
منتجات التبغ بين   وتوسيم   تدابير تغليف    تأثير ومستوى تعقيد اإلجراءات الالزمة لتقييم       سيتفاوت مدى   -٧٠

  .المتاحةالموارد والخبرات ويات المتوخاة  الغاحسباألطراف 
  

  نشر النتائج
  

 النتائج التـي    أو أن تتيح لهم    ينبغي أن تنظر األطراف في أن تنشر على األطراف األخرى والجمهور            -٧١
  .تجمعها عن رصد االمتثال وتقييم التأثير المرجو

  
  التعاون الدولي

  
 الـذي يتـسم باألهميـة والتغيـر         مجال مكافحة التبغ  تقدم في   الال غنى عن التعاون الدولي من أجل          -٧٢

 اإلطارية على تبادل المعارف والخبـرات بغيـة         منظمة الصحة العالمية  وتنص عدة مواد من اتفاقية      . المستمر
 واألطـراف    األطراف ، مع التركيز بوجه خاص على احتياجات البلدان النامية        التنفيذتعزيز التقدم المحرز في     

 نقل الخبرات التقنية والعلمية     على تعزيز  التعاون بين األطراف     ومن شأن . ها بمرحلة انتقالية  التي تمر اقتصادات  
منظمـة الـصحة     من اتفاقية    ١١ تنفيذ المادة    أن يعزز ،  ٢٢ المادة   حسبما تنص عليه  والقانونية والتكنولوجيا،   

 تكاليف من ودونبسرعة وسهولة  التراخيص هذا التعاون منح ومن أمثلة.  اإلطارية على مستوى العالمالعالمية
 ومـن شـأن   . ذات الصور  الصحية   تحذيراتهام  ا األطراف لدوائر االختصاص األخرى التي تطلب استخد       قبل
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ـ               أن يساعد كذلك   التعاون الدولي   ى على ضمان إتاحة معلومات متسقة ودقيقة فيما يتصل بمنتجـات التبـغ عل
  .صعيد العالم

  
 الخبرات القانونية وغيرها من الخبرات في تفنيد حجج دوائـر           تبادل وينبغي أن تسعى األطراف إلى      -٧٣

  .صناعة التبغ المناهضة لتدابير التغليف والتوسيم
  

 مـن اتفاقيـة     ٢١وينبغي أن تنظر األطراف في استعراض تقارير األطراف األخرى، عمالً بالمادة              -٧٤
  . والتوسيمالمتعلقة بالتغليفدولية معرفتها بالخبرات اللتحسين  اإلطارية، منظمة الصحة العالمية

  
  
  

=     =     =  


