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  A/FCTC/COP/2/10  مؤتمر األطراف في اتفاقية

  ٢٠٠٧ أبريل/ نيسان ١٩  منظمة الصحة العالمية اإلطارية         
    بشأن مكافحة التبغ   

  الثانيةالدورة 
   من جدول األعمال المؤقت٢-٤-٥البند 

  
  
  
  

  وضع مبادئ توجيهية لتنفيذ االتفاقية 
  )FCTC/COP1(16)القرار (

  
  ذج لبروتوكول بشأن اإلعالن عن التبغوضع نمو

  والترويج له ورعايته عبر الحدود
  

  
 فـي دورتـه     ،بشأن مكافحة التبـغ   اإلطارية  أقر مؤتمر األطراف في اتفاقية منظمة الصحة العالمية           -١

ذلك  بأهمية التعاون الدولي فيما يتصل بمكافحة اإلعالن عن التبغ والترويج له ورعايته عبر الحدود، و               ،األولى
بشأن  لبروتوكول   نموذج إعداد وقرر عقد اجتماع لفريق خبراء من أجل         ،باعتباره مجاالً هاماً في مكافحة التبغ     

 االتفاقية اإلطارية، مـع      من ٨-١٣المادة   باالستناد إلى    ، عن التبغ والترويج له ورعايته عبر الحدود       اإلعالن
 مـن   ٨-١٣المـادة   وتـنص   ). FCTC/COP1(16)ر  القرا (المضمارمراعاة أعمال الهيئات المختصة في هذا       

تدرس األطراف وضع بروتوكول يحدد التدابير المالئمة مـن          اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية على أن      
 وقد كلف مؤتمر األطراف     .أجل فرض حظر شامل على اإلعالن عن التبغ والترويج له ورعايته عبر الحدود            

إذا لـم   أو،   لبروتوكول لينظر فيه مؤتمر األطراف في دورته الثانيـة،           نموذجفريق الخبراء بأن يقوم بإعداد      
ل المـستقبلي وعناصـره الرئيـسية       تقريراً مرحلياً يبين نطاق البروتوكـو     ، أن يقدم    نموذجيتمكن من إكمال ال   

  .وهيكله
  
 أسلوب  عرضوت عملية ترشيح وتعيين أعضاء الفريق،       ، التي أعدها فريق الخبراء    ،وتحدد هذه الوثيقة    -٢

 فريق الخبراء للبروتوكول الخـاص بـاإلعالن عـن التبـغ     أعده الذي نموذجويرد في مرفق الوثيقة ال   . عمله
  .والترويج له ورعايته عبر الحدود

  
 دعت  ١،")هيئة المكتب ("مكتب مؤتمر األطراف    هيئة   وبتوجيه من    FCTC/COP1(16)وعمالً بالقرار     -٣

وعمـالً بـالقرار     ٢-٢٤المـادة   بموجب  (مانة المؤقتة لالتفاقية اإلطارية     منظمة الصحة العالمية، بصفتها األ    
FCTC/COP1(10)(        إلى أن يرشح، بالتشاور مع األطراف التي تنتمـي إليـه،      ، كل إقليم من األقاليم التابعة لها

عها الثـاني  وقامت هيئة المكتب، في اجتما    . عدداً من الخبراء ال يتجاوز األربعة للعمل في إطار فريق الخبراء          

                                                           
تـه  تتألف هيئة مكتب مؤتمر األطراف من أعضاء المكتب المنتخبين من بين ممثلي األطراف الحاضرين فـي دور    ١

وكل إقليم من أقاليم المنظمة ممثل بأحـد        . العادية األولى، وتضم رئيساً وخمسة نواب للرئيس يتولى أحدهم مهام المقرر          
  .أعضاء الهيئة
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للخبرات التي ستمثل في فريـق       أربعة مجاالت حاسمة األهمية      بتحديد،  ٢٠٠٦أبريل   / نيسان ٢١ المعقود في (
واتفقت . )الجمارك/ إنفاذ القوانين والتجارة  / ميات وإقامة العدل  المعلو /الصحة العمومية واالتصاالت   (الخبراء

.  وعلى إمكانية استبدالهم عند الـضرورة      ،طراف المتعاقدة  األ هيئة المكتب على أن الخبراء يلزم أن يكونوا من        
المكتب، عن طريق األمانة    هيئة   مكتب من المكاتب اإلقليمية لتزويد       إلى كل جهت الدعوة   وووفقاً لهذا القرار،    

 ت هيئة وقد قام . السالفة الذكر مجال من مجاالت االختصاص     لخبير من اإلقليم في كل      المؤقتة، بالسيرة الذاتية    
  .المكتب بتأييد الترشيحات

  
 / تـشرين الثـاني    ١٨-١٦ الهنـد    ، وأغرا، ٢٠٠٦سبتمبر   / أيلول ١٥-١٣جنيف،  (وانعقد اجتماعان     -٤

  ).٢٠٠٦نوفمبر 
  
 المحددة في الئحة مجموعات ولجان الخبـراء        أعضاء المكتب واتبع فريق الخبراء إجراءات انتخاب        -٥

. الـسيد ب  (، ونائبـاً للـرئيس      )ريدي. س.الدكتور ك (يق رئيساً    وانتخب الفر  ١. التابعة للمنظمة  االستشاريين
  ). أوكروبينا. ليبرمان والسيدة س. السيد ج(ومقررين اثنين ) روجرز

  
.  البروتوكوالتالمعنية بوضع نماذج المكتب إمكانية مشاركة المجتمع المدني في األفرقة وقررت هيئة  -٦

الخبراء في اجتماعه األول دعوة أربعة ممثلين مـن المجتمـع           المكتب، قرر فريق    هيئة  وبعد النظر في قرار     
  . اجتماعه الثانيإلى حضور) يعكسون مجاالت االختصاص األربعة(المدني 

  
 المنظمات غير الحكومية التـي      إلى جميع وعمالً بقرار فريق الخبراء، أصدرت األمانة المؤقتة دعوة           -٧

 من النظام الداخلي لمـؤتمر األطـراف، لتقـديم          ٣١مادة  تربطها بمؤتمر األطراف عالقات رسمية بموجب ال      
 االجتماع الثـاني لفريـق      إلىوقدم تحالف االتفاقية اإلطارية أربعة ترشيحات، ودعي المرشحون         . ترشيحاتها
 مـشاركة ممثلـي     لتيسيرمساعدات مالية   وال أي طرف أية      ولم تقدم المنظمة     ٢. وقد حضروه بالفعل   الخبراء

  .المجتمع المدني
  
 القـضايا، والتـي     بعرض وثائق المعلومات العامة التي توجز أهم      وبدأ فريق الخبراء اجتماعه األول        -٨

. بيتشر والـدكتور ك   . قدم كل من الدكتور د    و ٣. مناقشة وأعقبت ذلك تعاون على إعدادها أربعة من الخبراء،       
  . االجتماعفيكُمر، ممثال األمانة المؤقتة، عروضاً 

  
 التركيز علـى    بدالً من ء التركيز على الجوانب الموضوعية للبروتوكول المحتمل،        قرر فريق الخبرا  و  -٩

 إلى أهمية هذه الجوانب الحاسمة في تحقيـق فعاليـة           على الرغم من اإلشارة   الجوانب اإلجرائية والمؤسسية،    
  .التنفيذ العملي للبروتوكول

  

                                                           
 .٢٠٠٥، الطبعة الخامسة واألربعون، جنيف، منظمة الصحة العالمية، الوثائق األساسية   ١
إنفـاذ  / إقامة العدل (غودفري  . والسيدة ف ) الصحة العمومية (يرا  غوناسيك. كان ممثلو المجتمع المدني هم السيد و         ٢

 ).الجمارك/ التجارة(ميتشيل . والدكتور أ) المعلوميات/ االتصاالت(كلوف . والدكتور ج) القوانين
 Cross-border advertising, promotion and sponsorship – scope of the“: كانـت عنـاوين األوراق كمـا يلـي       ٣

problem” (Mr M. Allen), “The Tobacco Advertising Directive in the European Union” (Mr A. Maunu), 
“Developing country challenges for regulation of cross-border advertising, promotion and sponsorship” (Dr K. 

S. Reddy) and “Sources of legal authority and jurisdiction” (Mr J. Liberman).                                         
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اسبة للبروتوكول الذي سيجري وضعه في       بشأن الحدود المن   دار بعض النقاش   هذه العملية،    تبيُّنومع    -١٠
اتفاقيـة منظمـة     مـن    ٧ المادة   تنص، والتي   ١٣المستقبل، وذلك مقابل المبادئ التوجيهية لتنفيذ أحكام المادة         

، بموجب المـادة     اتفقت بالفعل  كر أن األطراف  ذُ و .على أن يقترحها مؤتمر األطراف     اإلطارية   الصحة العالمية 
 صارمة بشأن اإلعالن والترويج والرعاية عبر       على التزامات  اإلطارية،   ة العالمية اتفاقية منظمة الصح   من   ١٣

اإلذاعة والتلفزيـون ووسـائل     " تنطبق بالتحديد على     ١٣وأن االلتزامات المنصوص عليها في المادة       الحدود،  
 وبموجب .))هـ(٤-١٣المادة " (ل اإلنترنتـاإلعالم المطبوعة، وحسب االقتضاء في وسائل إعالم أخرى، مث       

يفرض كل طرف، وفقاً لدستوره أو مبادئه الدستورية، حظراً شـامالً           " اتفقت األطراف على أن      ٢-١٣المادة  
رهناً باإلطار القانوني والوسائل التقنية "، هذاويشمل " على جميع أشكال اإلعالن عن التبغ والترويج له ورعايته

الن والترويج والرعاية عبر الحدود والناشئة أصالً       المتاحة لذلك الطرف، فرض حظر شامل على أنشطة اإلع        
ال تستطيع فرض حظـر شـامل بـسبب          األطراف التي    ، فإن على  ٣-١٣لمادة  وبموجب ا ". إقليمهمن داخل   

. على جميع أشكال اإلعالن عن التبغ والترويج له ورعايتـه          "تفرض قيوداً " أن   دستورها أو مبادئها الدستورية   
حظر شامل  قيود أو    باإلطار القانوني والوسائل التقنية المتاحة لذلك الطرف، فرض          رهناً"وتشمل االلتزامات،   

  ".، ولها آثار عابرة للحدودإقليمهداخل من على أنشطة اإلعالن والترويج والرعاية الناشئة أصالً 
  
 تخول األطراف التي فرضت حظراً على بعض أشكال        " على أن  ٧-١٣المادة  إلى جانب ذلك، تنص     و  -١١

اإلعالن عن التبغ والترويج له ورعايته الحق السيادي في أن تحظر أشكال اإلعالن عن التبغ والتـرويج لـه                   
ورعايته عبر الحدود والتي تدخل أقاليمها، وفي أن تفرض جزاءات معادلة للجزاءات المنطبقة علـى أنـشطة                 

  ".طنيةاإلعالن والترويج والرعاية الناشئة من أقاليمها طبقاً لقوانينها الو
  
 األطراف في   عليها بالفعل  فعالً، والحقوق التي اتفقت      يتم الوفاء بها  وبالنظر إلى هذه االلتزامات التي        -١٢

. أصبحت الحاجة إلى وضع بروتوكول يوجد التزامات وحقوقاً جديدة غير واضحة بعـض الـشيء              االتفاقية،  
 يجـري أوالً    وأن من المفيد أن    مناقشة نظرية،     مناقشة الحدود المناسبة للبروتوكول    اتُفق على أن من العسير    و

 دراسة ما ينبغـي     ثم عن التبغ والترويج له ورعايته عبر الحدود،         للتصدي لإلعالن بحث أفضل أسلوب ممكن     
أو ربمـا ترتيبـات     ( المبادئ التوجيهيـة     يمكن أن تتناوله على أفضل وجه     إدراجه في البروتوكول وما الذي      

  ).أخرى
  
 األفرقة  وقُسمت. البحث حدد فريق الخبراء خمسة مجاالت رئيسية لمواصلة         تماع األول االجوفي ختام     -١٣

في ذلـك التوابـع     بما  (المطبوعات؛ والتلفزيون واإلذاعة    : ع وسائل اإلعالم، وهي   احسب أنو األربعة األولى   
دراسـة  بالخـامس   لف الفريـق    كُو. المستجدةنترنت واالتصاالت والتكنولوجيات    إل؛ واألفالم؛ وا  )االصطناعية

  .استراتيجيات الترويج التي يمكن االستفادة منها في شتى أنواع وسائل اإلعالم
  
 واالتفاق على مواصلة العمل في الفترة الفاصلة ، لكل مجال من مجاالت العملعاملةوتم تشكيل أفرقة   -١٤

العاملـة   وأرسلت األفرقـة     . بالفريق ميسر يقوم بدور مسؤول التنسيق المعني     وعين لكل فريق    . بين الدورتين 
 أتيحت لفريق الخبراء برمته قبل بدء       واحدة إلى األمانة المؤقتة لكي تجمع في وثيقة         النصوص التي أسهمت بها   

  . الثانياالجتماع
  
 الفريـق األول    ويعنـى .  جديـدة   ثالثة أفرقـة   إلى فريق الخبراء    تقسيموتقرر خالل االجتماع الثاني       -١٥
نترنت واالتصاالت والتكنولوجيـات    إلوا) في ذلك التوابع االصطناعية   بما  (واإلذاعة  المطبوعات والتلفزيون   ب

 الـصلة، إلـى     واإلنتاج الثقافي ذي   في األفالم    وصورتها منتجات التبغ    وضع؛ ويدرس الفريق الثاني     المستجدة
 معالجتهـا   ي تتطلب تحديد تفاصيل المجاالت الت   جانب االستراتيجيات الترويجية؛ أما الفريق الثالث فيركز على         

  .ي التي قد يمكن إدراجها في البروتوكول المستقبلالمسائللب من كل فريق أن ينظر في طُو. تعاوناً دولياً
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 إجراء  تسنىوبعد عودة األفرقة العاملة إلى الجلسة العامة وتقديم تقاريرها عن األعمال التي أنجزتها،                -١٦
 أن   يمكـن  ٢ و ١أن كثيراً من أعمال الفريقين       فريق الخبراء    أىور. مناقشة أشمل لحدود البروتوكول المناسبة    

، بصورة أفضل مما ١٣ األطراف فعالً بموجب المادة تفي بها مبادئ توجيهية تتعلق بااللتزامات التي   تُعالج في 
درس مجاالت التعاون الدولي، أساساً     ي أعمال الفريق الثالث، الذي      تشكلوتقرر أن   .  بروتوكول فيلو عولجت   

 هـذه المـرة،     ٢ و ١م بعد ذلك تقسيم فريق الخبراء من جديد إلى الفريقين العـاملين             تو. بروتوكول مستقبلي ل
ثـم أعيـدت    . ٣أعدها الفريق   ، وذلك إلدراج المواد التي      )التعاون الدولي (وانضم إليهما ممثلو الفريق الثالث      

  . العمل مرة أخرى إلى الجلسة العامة لمناقشتها واعتمادهانتائج
  
الفريق، بجمـع   مكتب  وتقرر في نهاية االجتماع الثاني أن تقوم األمانة المؤقتة، بالتشاور مع أعضاء               -١٧

رسل التقرير إلى   ُأثم  .  االجتماع الثاني وضمها معاً في تقرير واحد       فيالنصوص التي ساهمت بها أفرقة العمل       
 الستعراضـه االجتماع الثـاني، وذلـك      جميع الخبراء وإلى ممثلي المنظمات غير الحكومية المدعوة لحضور          

. التعليقـات عليـه   التي تضم كل     التقرير النهائية    نسخة على أعضاء الفريق     بعد ذلك زعت  وو. والتعليق عليه 
قوم بعرضه علـى مـؤتمر      ست التي المكتب    هيئة دم التقرير المعتمد إلى   قُ FCTC/COP1(16)وبموجب القرار   

  . األطراف في دورته الثانية
  
.  في مجاالت القانون الـدولي     دى عمله إلى النظر في السوابق ذات الصلة       مأ فريق الخبراء على     ولج  -١٨

 أخرى مفيـدة    عدة سوابق فيما يتعلق بعناصر البروتوكول الرئيسية وهيكله، بينما كانت سوابق          وجرت دراسة   
  .ويمكن إتاحة قائمة بشتى هذه السوابق. طُرحتفيما يتصل ببعض القضايا الخاصة التي 

  
رُئي أنها مالئمة إلدراجها في بروتوكول فإن اتفاقيـة منظمـة             التي وفيما يتصل بعدد من المجاالت      -١٩

المادة :  مثل  اإلطارية نفسها تتضمن أحكاماً تتشابه في طبيعتها إلى حد بعيد مع تلك المجاالت،             الصحة العالمية 
الالزمة لتيسير القضاء على عملية اإلعالن      استحداث التكنولوجيات وغيرها من الوسائل      التعاون على    (٦-١٣

 اإلعالن عن التبغ والتـرويج لـه        األشكال الوافدة من  الحق السيادي في حظر      (٧-١٣والمادة  ،  )عبر الحدود 
فيما يخص اإلجراءات القانونية التي تتعلق بالمسؤولية المدنية المساعدة  (٣-١٩والمادة ، )ورعايته عبر الحدود

التعاون في المجاالت العلميـة      (٢٢، والمادة   ) اإلطارية اتفاقية منظمة الصحة العالمية   فق مع   والجنائية بما يتوا  
، وبـصفة   )البحوث والمراقبة وتبادل المعلومات    (٢٠، والمادة   )والتقنية والقانونية وتوفير الخبرات ذات الصلة     

ادية والتجارية والقانونية المتاحـة     تبادل المعلومات العلمية والتقنية واالجتماعية االقتص      (٤-٢٠المادة  خاصة  
االحتياجـات الخاصـة    ، مع مراعاة وتلبيـة      عموماً، عالوة على المعلومات المتصلة بممارسات صناعة التبغ       

  ).الموارد المالية (٢٦، والمادة ) التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقاليةواألطرافلألطراف من البلدان النامية 
  
 نمـوذج فريق الخبراء لكي تدرج فـي مـسودة         حددها  ل، فإن العناصر التي     وفيما يخص هذه المسائ     -٢٠

ما إذا كان يلـزم أم ال        وسيلزم النظر في   . في االتفاقية  تتجاوز، عموماً، وإلى حد بعيد ما هو محدد       البروتوكول  
هية  وثمة ترتيبات أخرى غير البروتوكول يمكن النظر فيها، ومنها وضع مبادئ توجي            .إدراجها في بروتوكول  

والتي عليهـا بالفعـل     يمكن أن تفيد في إرشاد كل األطراف في االتفاقية          و من االتفاقية،    ٧وفقاً ألحكام المادة    
في حالة المضي قدماً فـي      و.  فيما يتصل باإلعالن عن التبغ والترويج له ورعايته عبر الحدود          التزامات كبيرة 

مـع  دون داعٍ    بأسلوب يتيح تجنب االزدواجيـة        يصاغ إعداد البروتوكول فإنه ينبغي ألي نص بروتوكول أن       
توضيح العالقـة   ينبغي  االلتزامات التي تتضمنها اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ، و           

أخيراً، أشار فريـق    و .والمواد ذات الصلة في اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية        بين أحكام البروتوكول    
اتفاقية  عما تم االتفاق عليه بالفعل بموجب أحكام          شكل كان  ييحيد بأ ن البروتوكول ال ينبغي أن      الخبراء إلى أ  

فـي  أكثر   لألطراف، المتعاونة فيما بينها، التقدم بفعالية        يتيحاإلطارية، وإنما ينبغي أن     منظمة الصحة العالمية    
  .ايته عبر الحدود التبغ والترويج له ورعللتصدي لإلعالن عناتخاذ التدابير الالزمة 
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  المرفق
  

   عبر الحدود، لبروتوكول بشأن اإلعالن عن التبغ والترويج له ورعايتهنموذج
  FCTC/COP1(16)لقرار ل  المنعقد وفقاًهو مقترح من قبل فريق الخبراءكما 

  منظمة الصحة العالمية اإلطارية  اتفاقيةفي  األطرافالذي اتخذه مؤتمر
  ه األولىفي دورتمكافحة التبغ  بشأن

  
  
 فـي هـذا البروتوكـول       ألن تصبح أطرافاً  إن الدول ومنظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي المؤهلة          -١
 تحديات السياسات العمومية التـي تنطـوي        تواجهال يمكنها أن    ") الكيانات "بكلمةفيما يلي   جميعاً  المشار إليها   (

والتعاون ضروري فيما يخـص     .  الكيانات األخرى   فعالة ما لم تتعاون مع     مواجهة عناصر عابرة للحدود     على
، وكذلك فيما يخص التوصل إلى      وطرق مواجهتها تبادل المعلومات والخبرات بشأن طبيعة المشكلة ومظاهرها        

القانون فإن التعاون يصبح ضـرورياً أيـضاً فيمـا          بوعندما تعالج مشكلة ما     . وضع استجابات أكثر فعالية لها    
 للواليـة  بشأن ممارسة الكيانـات      تفاهماتوالمقاضاة على الجرائم، وفي التوصل إلى        بالتبليغ والتحقيق يتصل  

  . أراضي كيان آخرداخل كيان ما فيالقضائية وإنفاذ األحكام الصادرة 
  
. وجميع المسائل السابقة تنطبق على مشكلة اإلعالن عن التبغ والترويج له ورعايتـه عبـر الحـدود                  -٢
قدرة وسائل االتـصال    ومع  .  عن التبغ والترويج له ورعايته     التصدي لإلعالن ى  من كيان قادر بمفرده عل     وما

 كيان ما،   في عبور الحدود بسهولة فإن ما يحدث         على - كأفراد عاديين أو كشخصيات اعتبارية       –واألشخاص  
 هاماً من   وتشكل التدابير المحلية عنصراً   . أو ما يقوم به مواطنو كيان ما، البد وأن يؤثر في الكيانات األخرى            

عناصر األساليب المتبعة في معالجة مشكلة اإلعالن عن التبغ والترويج له ورعايته عبـر الحـدود، بيـد أن                   
  .فعاليتها ستكون محدودة في غياب التعاون الدولي

  
 في بروتوكول يتناول اإلعالن عـن التبـغ         إدراجهاوتحدد هذه الوثيقة المسائل الرئيسية التي يحتمل          -٣

 بـدالً مـن    التعاون الدولي، وذلك     تتطلبعلى مجاالت   أساساً  وهي تركز   . ه ورعايته عبر الحدود   والترويج ل 
  .التركيز على العناصر المؤسسية العامة ألي بروتوكول محتمل، ولو أنها تحدد تلك العناصر أيضاً

  
  واألغراض المنشودة والمصطلحات المستخدمةالديباجة 

  
 وأن  الغرض أو األغراض والمبادئ التوجيهيـة،     اجة وأحكاماً تحدد    يتوقع أن يتضمن البروتوكول ديب      -٤

ومع أن فريق الخبراء لم يتناول هذه األحكام بالتفصيل فقد ذكـر أنـه              . يحدد أهم المصطلحات المستخدمة فيه    
مـواد  ، وبصفة خاصـة      بشأن مكافحة التبغ   الديباجة باتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية     " تذكّر"يتوقع أن   

 باإلعالن عن التبغ والترويج له ورعايتـه عبـر           على األطراف بالفعل التزامات متصلة     تفرضاالتفاقية التي   
التي تقتـضي   و من االتفاقية اإلطارية،     ٨-١٣بالمادة   الديباجة   تذكر كما يتوقع أن     .١٣الحدود، والسيما المادة    

ير المالئمة التي تتطلب تعاوناً دولياً من أجل        وضع بروتوكول يحدد التداب   أن تدرس   "من األطراف في االتفاقية     
 التـي تـنص علـى اعتمـاد         ٣٣، والمادة   "عبر الحدود والرعاية  فرض حظر شامل على اإلعالن والترويج       

 بـأن   ] يعتـرف  "[، الذي   FCTC/COP1(16)تفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية، والقرار       البروتوكوالت  
شامل على اإلعالن والترويج والرعاية عبر الحدود مجـال هـام مـن             التعاون الدولي من أجل فرض حظر       

  ".مجاالت مكافحة التبغ
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  االلتزامات المتصلة بالتعاون الدولي
  

  االلتزامات العامة
  

  الوصف
  
 أدنـاه، فمـن   وصـفه ، كما يرد  التي يحتمل إدراجها في بروتوكول باإلضافة إلى االلتزامات المحددة     -٥

 التـي   الطـرق  القانونية الدولية التزامات ذات طبيعة أعم إلرشاد األطراف بشأن           الشائع أن تتضمن الصكوك   
 العالميـة  الـصحة  اتفاقيـة منظمـة    من   ٥وتتضمن المادة   .  في تنفيذ أحكام البروتوكول    تتبعهايتوقع منها أن    

  .منها، هذه االلتزامات العامة) ب(٢اإلطارية، وبصفة خاصة الفقرة 
  

  ول المحتملالقضايا الخاصة بالبروتوك
  
علـى  ويمكن صياغة هذا الحكم . مادة تحدد االلتزامات العامة لألطرافالبروتوكول  أن يتضمن    يمكن  -٦

يتخذ كل طـرف التـدابير القانونيـة        " :يلي  والتي تنص على ما     من بروتوكول قرطاجنة،   ١-٢غرار المادة   
  ."اته بموجب هذا البروتوكولواإلدارية، وغيرها من التدابير الضرورية والمناسبة لتنفيذ التزام

  
  تحديد نقاط االتصال

  
  الوصف

  
 من اتخـاذ    "باء"وقد يتمكن الكيان    ". باء"أن ترد إلى الكيان     " ألف"يجوز لإلعالنات الناشئة في الكيان        -٧

 في نشر اإلعالنات أو إتاحتها، ولكن تلك التـدابير    إقليمهلمشاركين داخل   ابعض التدابير المحلية التي تستهدف      
 التي يتيحها التخلص من تلك اإلعالنات في        لها في مكافحة اإلعالن الفعالية ذاتها     هي في معظم األحيان ليست      
 من تلك   "ألف" تكاليف وصعوبات بالغة لم تكن لتحدث فيما لو تخلص الكيان            "باء"مصدرها، وقد يتحمل الكيان     

ارسة الوالية القضائية خارج إقليمه سعياً إلى       العمل على مم  " باء"وبينما يمكن للكيان    . اإلعالنات في مصدرها  
التخلص من المواد في مصدرها، فإن هذا يمكن أن يكبده مجدداً تكاليف وصعوبات بالغة، إلى جانب احتمـال                  

فيما لو تم التخلص من المواد في مصدرها        ظهور مشكالت معقدة تتعلق باإلنفاذ، وهي مشكالت ما كانت لتنشأ           
ـ  اإلعالن، الذي ربما     بسهولة عن  "ألف" من إبالغ الكيان     "باء" الكيان   أن يتمكن  ويلزم   ."ألف"من قبل الكيان      مل

  . إجراء مناسبأن يطلب منه اتخاذ فعالً، و"ألف" الكيان يعلم به
  

   الخاصة بالبروتوكول المحتملالقضايا
  
، مثل الوكالة   اناتها نقاطاً لالتصال في إطار كي     تحدد إلى األطراف في البروتوكول أن       أن يطلب يمكن    -٨

أو إدارة حكومية أو غيرها من السلطات المختصة، وذلك للعمل كنقطة اتصال أولية فـي        المعنية بإنفاذ القانون    
  ١. المتصلة باإلعالن والترويج والرعاية عبر الحدودبكل المسائلذلك الكيان معنية 

  
  

                                                           
 ).البحوث والمراقبة وتبادل المعلومات( من االتفاقية ٢٠الحظ العالقة مع المادة    ١
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  وتبادلهاجمع المعلومات 
  

  الوصف
  
 يمكن أن تتلقى    "هاء" و "دال" و "جيم" فإن الكيانات    "ألف" في الكيان    إعالناً ناشئاً " باء"عندما يتلقى الكيان      -٩

 بإبالغ الكيان ألـف     ،كل على حدة  ،  "هاء" و "دال" و "جيم" و "باء" وبدالً من أن تقوم الكيانات    . ذلك اإلعالن أيضاً  
هواجـسها وأيـة    لومات عـن     األطراف للمع  تبادل منه اتخاذ اإلجراء الالزم، فإن       وتطلببشأن مواد اإلعالن    

وينطبق األمر نفـسه علـى المعلومـات        .  التخاذ اإلجراء الالزم سيكون في الغالب أكثر فعالية        طلبات تقدمها 
  .المتصلة بمشكلة اإلعالن عن التبغ والترويج له ورعايته عبر الحدود، بما في ذلك األساليب الممكنة لمكافحته

  
  القضايا الخاصة بالبروتوكول المحتمل

  
 اإلعالن عـن التبـغ والتـرويج لـه          أن تقوم برصد   األطراف في البروتوكول     أن يقتضى من  يمكن    -١٠

 وتبـادل ورعايته عبر الحدود، وبرصد التطورات ذات الصلة التي تحدث في مجال اإلعالن والتكنولوجيـا،               
  .المعلومات ذات الصلة فيما بينها

  
تصلة بأنشطة اإلعالن عن التبغ والترويج له ورعايتـه          المعلومات الم  أن يقتضى جمع وتبادل   يمكن  و  -١١

، وبثهـا  أو الهيئات المسؤولة عن إنتاجهـا         أو الهيئة   تلك اإلعالنات  منشأعبر الحدود المخالفة للقوانين، وعن      
 متخذة إلنفاذ القانون    إجراءات أو   تحقيقات أية   حصائل أو إنفاذ القانون، وعن      التحقيقاتوذلك إلى أن يتم إجراء      

  ١.لدروس المستفادة ذات الصلةوا
  

  التعاون العلمي والتقني
  

  الوصف
  
نـشر   تيـسير    وإمكانية تغيرات متواصلة في تقنيات اإلعالن       تعني حدوث  التطورات التكنولوجية    إن  -١٢

 ،ولكن التكنولوجيات تتيح أيضاً القدرة على االستجابة      . ، مما يزيد صعوبة المكافحة     أكثر من ذي قبل    اإلعالنات
 ولكي يتسنى للكيانات فهم     .وفرزها والقضاء عليها  لكترونية العتراض المواد المخالفة     إل ا في ذلك الوسائل  بما  

من أجل القـضاء علـى اإلعالنـات أو         التطورات التكنولوجية وتطورات تقنيات اإلعالن وتطبيق ذلك الفهم         
  .  تلك التكنولوجيات والخبراتمكافحتها بأقصى كفاءة وفعالية، يجب تبادل

  
ونظراً لإلمكانيات التي تتيحها التكنولوجيا لمعالجة مشكلة اإلعالن عن التبغ والترويج له ورعايته عبر   -١٣

أن تتخذ الكيانات خطوات استباقية الكتشاف التكنولوجيات ذات الصلة التي قد تكـون متاحـة،               الحدود، يلزم   
والوكـاالت  المعنيـين   لروابط مع الخبراء    ويمكن أن يتضمن ذلك االتصال وإقامة ا      .  عند الضرورة  وتطويرها
إجراء البحوث أو التكليف بإجرائها أو تشجيعها للحصول على المعلومات الالزمـة لتطـوير              كذلك  المعنية، و 

  . وفعالية عن طريق التعاون بين عدد من الكياناتبأقصى كفاءةويمكن القيام بذلك . التكنولوجيات الالزمة
  
  

                                                           
 ).البحوث والمراقبة وتبادل المعلومات( من االتفاقية ٢٠الحظ العالقة مع المادة    ١
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  ل المحتملالقضايا الخاصة بالبروتوكو
  
أجـل القـضاء    يمكن لألطراف أن تتفق على التعاون في تشجيع التكنولوجيات الجديدة وتطويرها من               -١٤
 عن تلك ا بينها المعلوماتمأو مكافحته، وأن تتبادل في اإلعالن عن التبغ والترويج له ورعايته عبر الحدود على

  ١.التكنولوجيات وأساليب ذلك التعاون
  

   والماليةالمساعدة التقنية
  

  الوصف
  
 أنشطة اإلعالن عن التبغ والتـرويج لـه         القضاء على تتباين الكيانات في قدرتها على اتخاذ تدابير        س  -١٥

ويرجح أن عدم قدرة أحد الكيانات على تنفيذ التزاماته بموجب          . مكافحة تلك األنشطة   وأورعايته عبر الحدود    
نات األخرى على حماية مواطنيها من اإلعالن عن التبغ والترويج البروتوكول تنفيذاً كامالً سيؤثر في قدرة الكيا

، علـى وجـه      ويجـب  .، حـسب االقتـضاء    له ورعايته عبر الحدود؛ وينبغي توفير المساعدة التقنية والمالية        
  . اإلقرار باالحتياجات الخاصة للبلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقاليةالخصوص،

  
  الخاصة بالبروتوكول المحتملالقضايا 

  
يمكن لألطراف أن تتفق على حشد جميع الموارد القائمة والممكنة ذات الصلة، المالية منها والتقنيـة،                  -١٦

للتحقيـق  وذلك فيما يتصل بتطوير التكنولوجيات والحصول عليها وتطبيقها، وفيما يتصل باألساليب الفعالـة              
ويمكـن لهـذا    . ضاة عليها وإنفاذ األحكام الصادرة فيها، في خاتمة المطاف        بفعالية في انتهاكات القوانين والمقا    

 باالحتياجات الخاصة للبلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة الغرض أن تقر النصوص ذات الصلة
  ٢.انتقالية

  
  التحقيق واتخاذ اإلجراءات القانونية

  
  الوصف

  
ربمـا تكـون قـد      ه الخاصة باإلعالن عن التبغ والترويج له ورعايته          قوانين أن "ألف"قد يرى الكيان      -١٧

 أن  ويمكن. انتُهكت ويرغب في التحقيق في هذا األمر ليقرر ما إذا كان ينبغي أم ال اتخاذ إجراء إلنفاذ القوانين                 
كيانات  على االنتهاك وبعض الجهات المنتهكة أو جميعها موجودة في كيان آخر أو              البينات الدالة تكون بعض   

إلـى   "ألـف " على أكمل وجه، سيحتاج الكيان       ،وبغية التمكن من إجراء التحقيق في االنتهاك المحتمل       . أخرى
  .البينات أو تلك الجهات فيها الكيان اآلخر أو الكيانات األخرى التي يحتمل وجود الحصول على المساعدة من

  

                                                           
تتعاون األطراف في استحداث التكنولوجيات وغيرها من الوسائل الالزمة لتيسير           ("٦-١٣الحظ العالقة مع المادة        ١

التعاون في المجاالت العلمية والتقنيـة والقانونيـة        ( من االتفاقية    ٢٢والمادة  .") القضاء على عملية اإلعالن عبر الحدود     
 .)وتوفير الخبرات ذات الصلة

 ).لموارد الماليةا( من االتفاقية ٢٦الحظ العالقة مع المادة    ٢
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الخاصة باإلعالن عن التبغ والترويج له ورعايتـه،      االنتهاك المحتمل للقوانين     فيوبعد انتهاء التحقيق      -١٨
إنفاذ القـوانين داخـل ذلـك       اتخاذ إجراءات    أن المواد التي تم الكشف عنها تبرر         "ألف" أن يقرر الكيان     يمكن
 مـن   البينـات وقد يلزمه الحصول على الوثائق الموجودة في كيان آخر واستعمالها، أو الحصول على              . الكيان

 ذلك عموماً الحصول على مساعدة الكيان اآلخـر فـي           وسيستلزم. واستخدامهاشهود موجودين في كيان آخر      
  .القيام بذلك

  
  القضايا الخاصة بالبروتوكول المحتمل

  
الوكاالت المناظرة   المعنية بإنفاذ القوانين المساعدة إلى       يمكن أن تتفق األطراف على أن تقدم وكاالتها         -١٩

يشمل ويمكن أن .  اإلنفاذجراءاتإواتخاذ  االنتهاكات المحتملة للقوانين  األخرى للقيام بالتحقيق في   في األطراف 
 التي يعتقـد أنهـا      الهيكل المؤسسي للجهات  كالمعلومات عن الشركات و   ( تبادل المعلومات    ذلك المساعدة بشأن  

 الوثائق وإجراء إعداد (البيناتلى والحصول ع) السجالت وأاألماكن (، والتفتيش )السلوك المخالفمسؤولة عن 
  ).المقابالت مع الشهود

  
في كيان ما فـي     عليها  البينات التي يحصل    لألطراف أن تتفق على آليات تتيح استخدام        أيضاً  يمكن  و  -٢٠

وقد يلزم القيام بذلك مثالً عندما يكون الشاهد موجوداً في كيان آخر غير الكيان الذي يقـوم                 .  كيان آخر  محاكم
  . إلى هذا الكيان لإلدالء بشهادته الشاهد وال ينتقل، القوانينيتخذ إجراءات إنفاذلتحقيق أو با
  
والوكاالت المعنيـة   لتعاون بين نقاط االتصال     لويمكن أيضاً أن تتفق األطراف على إقامة آلية إدارية            -٢١
 أو الترويج لـه ورعايتـه عبـر          القوانين، بما يسمح للطرف الذي يحدد قضية تتعلق باإلعالن عن التبغ           بإنفاذ

 المساعدة من األطراف األخرى وإبالغ جميع األطراف وأمانة البروتوكـول بـشأن تلـك               بأن يطلب الحدود  
تنـشأ   أن تتضمن االلتزامات التالية كحد أدنى من قبل الطرف الذي            اإلخطار والرد ويمكن إلجراءات   . القضية
  : من إقليمهايته اإلعالن عن التبغ أو الترويج له أو رعأنشطة

  
  اإلقرار بتسلم طلب المساعدة الذي يوجهه طرف آخر؛  )أ(

الضالعة فـي    التدابير الالزمة للتحقيق في القضية، كاالتصال بالجهة أو الجهات           جميعاتخاذ    )ب(
   بالتوقف عن القيام بالنشاط غير القانوني؛االنتهاك في إقليمه، ومطالبتها

  ١.د الزمنية المعقولة المساعدة في الحدوالرد على  )ج(
  

  ممارسة الوالية القضائية
  

  الوصف
  
 عن التبغ أو الترويج له أو رعايته أن ينتهك قوانين أكثر من كيـان               لفعل واحد خاص باإلعالن   يمكن    -٢٢
ذاتها والفعل ذاته، أو العكس، أي عدم اتخاذ         عدة كيانات إجراءات ضد الجهة       اتخاذوبغية تجنب مشكلة    . واحد

تفاهم لتحديد الكيان إلى الكيانات أن تتوصل  اإلنفاذ لتوقعه قيام غيره من الكيانات بذلك، يلزم جراءاتأي كيان إ
  . الواليات القضائيةفي حالة تداخل واليته القضائية ممارسةالذي يتوقع منه 

                                                           
 ).المسؤولية( من االتفاقية ١٩الحظ العالقة مع المادة     ١
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  القضايا الخاصة بالبروتوكول المحتمل
  
 في ممارسة والياتهـا القـضائية بخـصوص         يمكن لألطراف أن تتفق على األسس التي ستستند إليها          -٢٣

 فعلى سبيل المثال عندما ينشأ النشاط الخاص باإلعالن أو        . اإلعالن عن التبغ والترويج له ورعايته عبر الحدود       
 يجوز لذلك الكيان - اً عادياً سواء أكان شركة أم شخص- كيان ما، أو يقوم به مواطنوه فيالترويج أو الرعاية    
 أو الترويج أو النشاط الخاص باإلعالن  لقضائية لتنظيم اآلثار المترتبة عبر الحدود على ذلك         أن يمارس واليته ا   

  : فيما يلي ممارسة تلك الوالية القضائيةويوجد األساس الذي تستند إليه. الرعاية في الكيانات األخرى
  

إقليمـه،   تبدأ في    ياألنشطة الت  ممارسة واليته القضائية على      للكيانمبدأ اإلقليمية الذي يجيز       )أ(
  إقليمه؛ وإن استكملت خارج حتى

  .لكيان ممارسة واليته القضائية على مواطنيه أينما وجدوالمبدأ الجنسية، الذي يجيز   )ب(
  
 داخـل  أو الترويج أو الرعاية آثـار        النشاط الخاص باإلعالن   فعندما تترتب على     وباإلضافة إلى ذلك    -٢٤

 إقليمهجوز للكيان المتأثر ممارسة واليته القضائية لتنظيم اآلثار الناجمة في           كيان ما ولكنه نشأ في كيان آخر، ي       
  ممارسة تلك الواليـة القـضائية      ويوجد األساس الذي تستند إليه    . عن اإلعالن والترويج والرعاية عبر الحدود     

  :يلي فيما
  

 تحـدث خـارج     تياألنشطة ال لكيان ممارسة واليته القضائية على      لمبدأ اإلقليمية الذي يجيز       )أ(
نتيجة لإلعـالن الـذي      (إقليمه وتشكل فعالً إجرامياً يحدث واحد من عناصره على األقل داخل            إقليمه

 مـن اتفاقيـة     ٧-١٣المادة  اإلعالن، كما تقره    " حقاً سيادياً في حظر    "يفعل الكيان، والذي    إقليم "يدخل"
  ؛) اإلطاريةمنظمة الصحة العالمية

األنشطة التي تحدث أثراً كبيراً      ممارسة واليته القضائية على      جيز للكيان التي ت  اآلثار،   نظرية  )ب(
  .إقليمه أو تقصد إحداث، أثر كبير في في إقليمه،

  
 الظروف التي تتوقع فيها، أو يحتمل أن يتوقع منها، ممارسة واليتهـا             على لألطراف أن تتفق     ويمكن  -٢٥

 لممارسة واليته   وضع بموجبها البلد الذي يكون في أفضل         المعايير التي يحدد   علىوسيجري االتفاق   . القضائية
  :القضائية وستشمل تلك المعايير ما يلي

  
   نجاح إجراءات اإلنفاذ؛فرص  )أ(

  البينةمكان   •

  )مكان إنشاء الشركة(مكان وجود المدعى عليه   •

  الموارد المتاحة للمقاضاة  •

   الحكم أو األمر الصادر؛إمكانية إنفاذ  )ب(

  ود أصول المدعى عليهمكان وج  •

  مكان وجود المدعى عليه  •
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منظمـة   تحقيق أغراض اتفاقيـة    التي تؤدي إلى تعزيز      الحصيلة يرجح أن تحدث     تحديد أين   )ج(
  البروتوكول؛تحديد أين يرجح تنفيذ أو /والصحة العالمية اإلطارية 

ة من السلوك المخالف     منافع اقتصادي  أم ال كيان معين يرجح أن يحقق      كان هناك   تحديد ما إذا      )د(
يمكن أن يكون ذلـك عـامالً       عائدات الضرائب المفروضة على المبيعات، حيث       للقانون، وذلك مثل    

   الكيان المتوقع منه ممارسة واليته القضائية؛يصب في كفة

  .نبالدرجة األولى إلى كيان معيتحديد ما إذا كان يبدو أم ال أن اإلعالن موجه   )ه(
  
 المعـايير   على أسـاس  ممارسة أو عدم ممارسة الوالية القضائية       لارات المتخذة   سيجري شرح القر  و  -٢٦

  .عليهاالمتفق 
  

   األجنبية وتنفيذهااالعتراف باألحكام
  

  الوصف
  
إقليمه أو ليست لديها أصـول فـي         يقرر كيان ما ممارسة واليته القضائية على جهة ال تقع في             حيثما  -٢٧

 مجدياً إذا لم يمكن إنفاذه    ى حكم ضد تلك الجهة، ولكن الحكم قد ال يكون            يجوز لذلك الكيان الحصول عل     إقليمه،
ستكون  وقد يلزم الكيانات أن تتفق على الظروف التي          .أصول تمتلكها في الكيان الذي توجد فيه تلك الجهة أو         

  . في الكيانات األخرىمعترفاً بها ونافذة الصادرة في كيان ما فيها األحكام
  

  لبروتوكول المحتملالقضايا الخاصة با
  
القـوانين  يمكن لألطراف أن تتفق على االعتراف باألحكام التي تصدرها األطراف األخرى بموجب               -٢٨

 عن التبغ والترويج له     ، بخصوص اإلعالن   منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ       المنفذة التفاقية 
. أقاليمها أو يمتلك أصوالً فيها    ن المدعى عليه موجوداً في      ، وذلك عندما يكو    وعلى تنفيذها  ورعايته عبر الحدود  

  :وفيما يلي فئات االستثناءات التي تجيز لطرف ما عدم االعتراف بالحكم أو عدم إنفاذه
  

لـتمس منـه    ي مخالفاً للسياسة العامة للطرف الـذي        إنفاذهعندما يكون االعتراف بالحكم أو        )أ(
  ؛إنفاذهاالعتراف بالحكم أو 

  تم دون إتاحة العدالة اإلجرائية للمدعى عليه؛دما يبدو أن إصدار الحكم عن  )ب(

مع حكم آخر يتصل بالجرم نفسه صدر فـي الطـرف           عندما يكون الحكم الصادر متعارضاً        )ج(
  .إنفاذه أو في أي كيان آخرلتمس منه االعتراف بالحكم أو يالذي 

  
  تنسيق األنشطة في إطار البروتوكول

  
  الوصف

  
الترتيبات المؤسسية الالزمة لتيـسير التنـسيق،       زز تحديد احتياجات التنسيق، وتوضيح أو اتخاذ        سيع  -٢٩

.  مسألة اإلعالن عن التبغ والترويج له ورعايته عبر الحدود         إلى معالجة فعالية التدابير التعاونية الدولية الرامية      
ت واألنشطة، وتجنب االزدواجية التي     وهذه الترتيبات المؤسسية يمكن أن تضمن وجود نقطة مركزية للمعلوما         
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والهواجس  االهتمامات   قضاياال داعي لها في األنشطة واستخدام الموارد، والقدرة القيادية الالزمة فيما يخص             
  .المشتركة

  
  القضايا الخاصة بالبروتوكول المحتمل

  
ية الالزمة لتيـسير     الترتيبات المؤسس  يضعيمكن للبروتوكول أن يحدد احتياجات التنسيق ويوضح أو           -٣٠

مركـز  "هيئة من الهيئات القائمة من القيام بـدور   يساعد مثالً على تمكين     يمكن أن   فالبروتوكول  . ذلك التنسيق 
 فيما يخص شؤون اإلعالن والتـرويج       دولي، أو على إنشاء هيئة جديدة لهذا الغرض، وعلى االتصال         " معارف

 وتوزيعها، وإجراء البحوث أو التكليـف بإجرائهـا فـي           والرعاية عبر الحدود، وجمع المعلومات ذات الصلة      
 وفيما يلي األنـشطة     . ويمكن أن تكون هذه الهيئة جزءاً من أمانة البروتوكول أو هيئة مستقلة            .المعنيةالمسائل  
  :لهيئة من هذا القبيلالمحتملة 

  
 بـاإلعالن   ةبشأن المسائل المتعلق   جميع األطراف    في لنقاط االتصال    محدثاالحتفاظ بسجل     )أ(

  عن التبغ والترويج له ورعايته عبر الحدود، وإتاحتها لجميع األطراف األخرى؛

رصد اإلعالن عن التبغ والترويج له ورعايته عبر الحـدود، بمـا فـي ذلـك التطـورات                    ) ب(
 مـع األطـراف فـي       تبادل المعلومـات المناسـبة    في مجال اإلعالن، و    الصلةذات  والتكنولوجيات  

  ؛)استباقيكن تنفيذ وظيفتي الرصد والبحث هاتين بأسلوب يم(البروتوكول 

 هيئةتوعية الجمهور التي يمكن أن تشجع األطراف وعامة الناس على تزويد            لتنظيم حمالت     )ج(
   باإلعالن عن التبغ والترويج له ورعايته عبر الحدود؛المناسبة فيما يتعلقالتنسيق بالمعلومات 

نترنت لتمكين النـاس    إلبواسطة ا ) خط ساخن (" تصال المباشر لال"إنشاء خط يسير االستعمال       )د(
  شكاواهم بشأن اإلعالن عن التبغ والترويج له ورعايته عبر الحدود؛بالغاتهم أو من تقديم 

التكنولوجية ذات الصلة، بمـا      وأالتنظيمية   وأ الخبيرة في الشؤون القانونية      االتصال بالهيئات   )ه(
نترنت لألسماء واألرقام المخصـصة     إلالتحاد الدولي لالتصاالت وشركة ا     مثل ا  ، الدولية الهيئاتفيها  

)ICANN(؛  

 اإلعالن  للقضاء على تنسيق الجهود التي تبذلها األطراف في تشجيع التكنولوجيات وتطويرها            )و(
  عن التبغ والترويج له ورعايته عبر الحدود؛

طالع الباحثين المهتمين علـى أيـة       إالبحوث و  القائمة المعنية بتمويل     الهيئاتضمان إطالع     )ز(
 اإلعـالن عـن التبـغ       بحيث يتسنى تجميع موارد البحوث في مجال      يتم تحديدها   لبحوث  ا احتياجات

 األولوية الحتياجاتها من قبل الهيئات المعنية بتمويل البحوث         والترويج له ورعايته عبر الحدود ومنح     
  ؛ ومن قبل الباحثين

 ذات  التدريبيـة التدريب وتشجيع المساعدات التقنية أو األنشطة       وفير  تتقديم المساعدة التقنية و     )ح(
وسيجري في . في مجال مكافحة التبغالجارية  الصلة إلدراجها في برامج التثقيف والمساعدة والتدريب        

 هذا السياق اإلقرار باالحتياجات الخاصة للبلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقاليـة             
  .ا يتعلق بالمساعدة التقنية والماليةفيم

  
الهيئـة   يمكن لألطراف أن تتفق علـى أن تطلـب مـن    وحسب الهيكل المؤسسي الذي سيتم وضعه،     -٣١

 هـذه   تتنـاول ويمكـن أن    . ١٣ المـادة    والواردة في  تقديم تقارير عن تنفيذ العناصر العابرة للحدود         المسؤولة
  .خص وضع البروتوكولالتقارير أيضاً االحتياجات األخرى فيما ي
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  غير األطراف
  

  الوصف
  
نظراً ألن البروتوكول ال يلزم سوى األطراف فيه، فإن على األطراف أن تدرك الدور الـذي يمكـن                    -٣٢

وينبغي لألطراف أن تشجع غير     . إحباطها البروتوكول أو    غراض أداؤه في اإلسهام في تحقيق أ      لغير األطراف 
 والتعاون مع األطراف بأقصى قدر ممكن، وينبغي لها أيـضاً         ،لبروتوكول باالتساق مع ا   ،األطراف على العمل  

وتجـدر  .  البروتوكـول  اتخاذ إجراءات تعزز تحقيق أغـراض     أن تكون مستعدة لمساعدة غير األطراف في        
فـإن  أطرافاً في االتفاقية، وبالتالي     ربما التزال   اإلشارة في هذا السياق إلى أن غير األطراف في البروتوكول           

  . فيما يتصل باإلعالن عن التبغ والترويج له ورعايته عبر الحدود١٣ها بالفعل التزامات بموجب المادة علي
  
التي قـد تتوصـل     و القضائية   ة المتصلة بالوالي  القضاياوينبغي لألطراف اإلقرار أيضاً بأن العديد من          -٣٣

لذا ينبغي لألطراف أن تتفق     .  األطراف  فيما يخص غير   تثار يمكن أن    قضايا فيما بينها هي أيضاً      عليهاالتفاق  
  .الوالية القضائية خارج أقاليمها فيما يخص غير األطراف، حسب االقتضاءعلى أنها ستمارس 

  
  القضايا الخاصة بالبروتوكول المحتمل

  
على التقيد بشروط البروتوكول،    أن تتفق على تشجيع غير األطراف       في البروتوكول   يمكن لألطراف     -٣٤

المساعدة اإلدارية وغيرها من أشكال المساعدة، والتعاون مع األطـراف          المعلومات المناسبة وتقديم    واإلسهام ب 
  . البروتوكولالعمل على تحقيق أغراضفي 

  
تحقـق   طلبات المساعدة التي     ، وذلك بتلبية  ويمكن لألطراف أن تتفق على التعاون مع غير األطراف          -٣٥

  .ا في ذلك توفير المعلومات المناسبة البروتوكول، بمالتقدم نحو تحقيق أغراض
  
ويمكن لألطراف أن تتفق بشأن ممارسة الوالية القضائية، عند اللزوم، فيما يخص أنـشطة اإلعـالن                  -٣٦

 كيان  إقليمالتي تنشأ في أراضيها، أو التي يقوم بها مواطنوها، والمقبولة في            ووالترويج والرعاية عبر الحدود     
كيان إقليم   في   والتي تنشأ إلعالن عن التبغ والترويج له ورعايته عبر الحدود         غير طرف، وفيما يخص أنشطة ا     

  . األطرافتحدث أثراً في إقليم أحدغير طرف ولكنها 
  

  االلتزامات فيما يخص التدابير المحلية
  
 وإن ثمة عدد من المجاالت التي       ،المتصلة بالتعاون الدولي  المذكورة أعاله و  باإلضافة إلى االلتزامات      -٣٧
يمكن إدراج هـذه     بالدرجة األولى، أنها مسائل تتعلق في حد ذاتها بالتنفيذ الداخلي ال التعاون الدولي، فإنه                ،بدا

 في ضمان تحقيق التعاون الدولي الذي تنشده اتفاقية منظمة ألنها تبدو ضروريةالمجاالت في البروتوكول نظراً 
 أنـه يلـزم مـن جميـع         حقيقةوتعكس هذه المجاالت    . البروتوكول المحتمل كذلك  الصحة العالمية اإلطارية و   

في قوانين  ثغرة  أن أي   واألطراف أداء دور في مكافحة اإلعالن عن التبغ والترويج له ورعايته عبر الحدود،              
ويـرد أدنـاه بيـان هـذه     . بالنسبة إلى طرف آخرإلى عواقب   أن تؤدي   ، من الناحية العملية،     يمكنطرف ما   
  .المجاالت
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  لشركاتمسؤولية ا
  

  الوصف
  
يبدو أنـه   و.  على الشركات  وتنطبقهناك بعض الكيانات التي ال توجد فيها قوانين تتعلق بالمسؤولية             -٣٨

من المشاركة في معالجة مسألة اإلعالن عن التبغ والترويج له          االتفاقية والبروتوكول     في لكي تتمكن األطراف  
نينها الخاصة باإلعالن عن التبغ والترويج له ورعايتـه          قوا سيلزم أن تتمكن من تطبيق    ورعايته عبر الحدود،    

الهيئـات  وإذا لم يكن لديها مثل هذه القوانين فقـد تحـاول            .  التي تمارس ذلك   الهيئات االعتبارية على سلوك   
يتعين عليها تحمـل    قد   كيانات أخرى    ه الثغرة مما تترتب عليه عواقب بالنسبة إلى        االستفادة من هذ   االعتبارية
  . التي ترد إليها من الخارجالمتعلقة بالتصدي للمواد والصعوبات التكاليف

  
  القضايا الخاصة بالبروتوكول المحتمل

  
 مـسؤولية   الهيئات االعتباريـة  يمكن لألطراف أن توافق على إدراج قوانين وآليات تتحمل بموجبها             -٣٩

  .بالفعلآلليات  مثل هذه القوانين واعدم وجودميها، وذلك في حالة َدسلوك موظفيها ومستخ
  
تقـر  تصاغ بطريقة    اإلشارة إلى المسؤولية في البروتوكول المحتمل ينبغي أن          ومن الجدير بالذكر أن     -٤٠

 نفـسها، وأن  األغـراض لتحقيق  أو إدارياً   بأن الواليات القضائية المختلفة يمكن أن تتبع أسلوباً جنائياً أو مدنياً            
  . بين شتى الواليات القضائيةيختلفأو إدارية يمكن أن تصنيف العقوبات كعقوبات جنائية أو مدنية 

  
   اإلعالن عن التبغ والترويج له ورعايته عبر الحدودعلىالعقوبات المفروضة 

  
  الوصف

  
وإذا كانـت   . يلزم دعم التشريعات المحلية بعقوبات تكون بمثابة عوامل رادعة من الناحيـة العمليـة               -٤١

مـن لهـم    ا عقوبات خفيفة ال تؤدي إلى الردع من الناحية العملية، فإن            العقوبات التي تفرضها قوانين طرف م     
يحاولون االسـتفادة  قد  اإلعالن عن التبغ أو الترويج له أو رعايته عبر الحدود            مصلحة في الضلوع في أنشطة    

  . األطراف األخرىمما تترتب عليه، مرة أخرى، عواقب بالنسبة إلىمن تلك العقوبات الخفيفة 
  

  لخاصة بالبروتوكول المحتملالقضايا ا
  
 األطراف بفرض وتطبيق عقوبات فعالة ومتناسبة ورادعة علـى          يقتضي قيام يمكن للبروتوكول أن    و  -٤٢

بل تشمل   تقتصر هذه العقوبات على الغرامات       ويمكن أال .  ورعايته عبر الحدود   لهاإلعالن عن التبغ والترويج     
  .المضادة أو التوعية سبل انتصاف أخرى مثل تمويل اإلعالنات أيضاً

  
  إنفاذ بديلةالترخيص كآلية منح استخدام 

  
  الوصف

  
 ولكنـه لـيس     أجنبية، تطبيق الوالية القضائية على هيئات يقع مقرها في كيانات           من الممكن ممارسة    -٤٣

 تتيح، في بعض الحـاالت،    يمكن أن   وقد ترغب األطراف في استخدام آليات إنفاذ بديلة         . باألمر اليسير عموماً  
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أن يفـرض   ومن بين األساليب الممكنة لـذلك       . هيئات أجنبية  الوالية القضائية على     إلى ممارسة تجنب الحاجة   
على كل الصانعين أو تجار الجملة أو المستوردين، الذين يريدون العمل داخل الكيان المعني الحـصول علـى             

 انتهاك القـانون المحلـي      عند  مع منح السلطة المختصة صالحية سحب الترخيص       ترخيص داخل هذا الكيان،   
تلك الهيئة أو من قبـل الشخـصية االعتباريـة ذات      الخاص باإلعالن عن التبغ والترويج له ورعايته من قبل          

  أسلوب بديل،  مة وث .)سواًء أكانت الهيئة االعتبارية موجودة داخل إقليم الكيان أم خارجه         (الصلة، كالشركة األم    
 المنتجات مـن    توريدالً، هو أن تنظر األطراف في فرض حظر على بيع أو            يمكن أن يكون أيضاً أسلوباً مكم     

هيئـات   أو مـن قبـل       ةلقانون من قبل تلك الهيئ    اقبل الهيئات المحلية المعنية لفترة معينة كعقوبة على انتهاك          
أجنبيـة   هيئات   علىوبموجب هذه الترتيبات لن يمارس الكيان المعني واليته القضائية          .  ذات صلة بها   اعتبارية

وعلى . على هيئات محلية في حاالت يمكن أن تشمل انتهاك القانون المحلي من قبل هيئة اعتبارية أجنبية               وإنما  
القوانين محلياً في حالة عدم إدراجها في       الرغم من أنه ال يبدو أن هناك ما يمنع مختلف األطراف من سن هذه               

 على سن وتطبيق هذه القوانين أو على إمكانيـة أن           تتفق صالح جميع األطراف أن      فقد يكون في  البروتوكول،  
  .تقوم بذلك

  
  القضايا الخاصة بالبروتوكول المحتمل

  
أن تقتضي من كل الصانعين أو باعة الجملة أو المستوردين الـراغبين            يمكن لألطراف أن تتفق على        -٤٤

المختصة صـالحية سـحب      على ترخيص للقيام بذلك، مع منح السلطات         في العمل داخل أقاليمها أن يحصلوا     
 انتهاك القانون المحلي الخاص باإلعالن عن التبغ والترويج له ورعايته من قبل تلك الهيئـة أو                 عندالترخيص  

ذات الصلة موجودة في    االعتبارية  سواء أكانت الهيئة    ( مثالً   األم ذات صلة بها كالشركة      هيئة اعتبارية من قبل   
 القوانين التي تتيح فرض الحظر على بيع        سنلألطراف أن تتفق على     ويمكن  ). إقليم الطرف المعني أم خارجه    

 المنتجات من قبل الهيئات المحلية لفترات زمنية محددة كعقوبة على انتهاك القانون من قبل تلك الهيئة          توريدأو  
  .  ذات صلة بهاهيئة اعتباريةأو من قبل 

  
  التثقيف والتدريب وتوعية الجمهور

  
  الوصف

  
وهـي   .التثقيف والتدريب وتوعية الجمهور جوانب هامة في العديد من الصكوك الدولية          ة  أنشط تشكل  -٤٥

 مسألة اإلعالن عن التبغ والترويج له ورعايته عبر         يتناول أهمية خاصة فيما يتعلق بالصك الدولي الذي         تكتسي
اء العالم، فإن الوكـاالت      في جميع أنح   يسهل أن تتاح للناس اآلن    ونظراً للحجم الكبير من المواد التي       . الحدود

وفي ظل هذه الظروف    . مخالفةالحكومية ليست قادرة بمفردها على رصد جميع هذه المواد بحثاً عن محتويات             
يمكن لبعض الناس أداء دور رئيسي في رصد االمتثال لألنظمة وإبالغ الوكاالت المعنية عن المواد التي يلزم                 

  .التخلص منها أو مكافحتها
  

  صة بالبروتوكول المحتملالقضايا الخا
  
يمكن لألطراف أن تتفق على تنفيذ برامج التثقيف والتدريب وتوعية الجمهور بشأن طبيعـة مـشكلة                  -٤٦

كإبالغ (القيام به في هذا الشأن      المعني  اإلعالن عن التبغ والترويج له ورعايته عبر الحدود وما يمكن للجمهور            
نترنت يتيـسر الوصـول إليـه لتقـديم         إل بما في ذلك موقع على ا      الوكالة المعنية عن حاالت من هذا القبيل،      

فـي  هـذه    التثقيف والتدريب وتوعية الجمهور      أنشطةعلى إدراج   أيضاً  ويمكن لألطراف أن تتفق     ). الشكاوى



A/FCTC/COP/2/10    Annex 

16 

 األخرى التي تتيح التثقيف والتدريب وتوعية الجمهور بشأن مكافحة التبـغ            الجهاتالبرامج القائمة، أو تشجيع     
  ١. في برامجها الخاصةج تلك المسائلعلى إدرا

  
   القوانين والبنود الختاميةوعمليات سنالمؤسسات وآليات التنفيذ 

  
 وعمليات سـن  المؤسسات وآليات التنفيذ    مسائل  إن هذه الوثيقة ال تبحث األحكام التي تعالج بالتفصيل            -٤٧

 فريـق   ينظـر ولم  .  األحكام في بروتوكول    هذه إلى إدراج القوانين والبنود الختامية، ولكنها تشير إلى الحاجة        
 أشار إلى أنه يلزم االهتمام باألحكام التي تتناول مسألة          على الرغم من أنه   الخبراء في هذه المسائل بالتفصيل،      

سـيتناول   البروتوكول   حقيقة أن  هذه األحكام    أن تعكس ويلزم  .  بصفة خاصة  النزاعاترصد االمتثال وتسوية    
 حيث يمكن أن يؤدي فشل أحد األطراف في الوفاء بالتزاماته إلى التأثير فـي قـدرة                 ،القضايا العابرة للحدود  

 فيما يخص حماية مواطنيها من اإلعالن عن التبـغ والتـرويج لـه              أغراضهااألطراف األخرى على تحقيق     
تي يعـالج    اإلطارية، وال  اتفاقية منظمة الصحة العالمية   وهذا ال ينطبق على جميع أحكام       . ورعايته عبر الحدود  

 أن يؤدي فشل أحد األطراف في الوفاء         يستبعدحيث  ) غير العابرة للحدود  (بعضها في األساس الشؤون الداخلية      
  .أغراضها قدرة األطراف األخرى على تحقيق عواقب هامة بالنسبة إلىبالتزاماته إلى 

  
  :توقع أن يتضمن البروتوكول أحكاماً تتناول ما يلييو  -٤٨
  

  ؤسسية والموارد الماليةالترتيبات الم
  

  ] اجتماع األطراف [مؤتمر األطراف   )أ(
  اختيار الهيئة  )ب(
  عقد االجتماعات  )ج(
  لبروتوكوللوظائف الهيئة العليا   )د(
  النظام الداخلي والالئحة المالية  )ه(
  قبول المراقبين ومشاركتهم  )و(
  )بما في ذلك الوظائف والتكاليف(األمانة   )ز(
  رعيةالهيئات الف  )ح(
  اآلليات والموارد المالية  )ط(

  
  آليات التنفيذ

  
  والتبليغالرصد   )أ(
  رصد االمتثال  )ب(
   واالستعراضالتقدير  )ج(
  النزاعاتتسوية   )د(

                                                           
 ).التثقيف واالتصال والتدريب وتوعية الجمهور( من االتفاقية ١٢الحظ العالقة مع المادة    ١
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   القوانينسنعمليات 
  

  التعديالت  )أ(

  المرفقات  )ب(
  

  البنود الختامية
  

  اتفاقية منظمة الصحة العالمية بشأن مكافحة التبغبالعالقة   )أ(

  التحفظات  )ب(

  االنسحاب  )ج(

  التوقيع أو التصديق أو القبول أو الموافقة أو التأكيد الرسمي أو االنضمام  )د(

   النفاذبدء  )ه(

  الوديع  )و(

  النصوص حجية   )ز(
  
  
  
  

=     =     =  


