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  A/FCTC/COP/2/12  مؤتمر األطراف في اتفاقية

  ٢٠٠٧ أبريل/ نيسان ٢٦  منظمة الصحة العالمية اإلطارية         
    بشأن مكافحة التبغ   

  الثانيةالدورة 
   من جدول األعمال المؤقت١-٦البند 

  
  
  
  

   مبادئ توجيهية لتنفيذ االتفاقيةوضع 
  )FCTC/COP1(15)القرار (

  
  

  تغليف وتوسيم منتجات التبغ: ١١المادة 
  التثقيف واالتصال والتدريب وتوعية الجمهور: ١٢المادة 
  تنظيم اإلعالن العابر للحدود: ١٣المادة 

  
وضع مبادئ توجيهية لتنفيذ اتفاقية منظمة الصحة العالميـة اإلطاريـة   لدى اتخاذ القرار الذي يقضي ب   -١

، فـي المـادتين      خالل دورته األولى   ، نظر مؤتمر األطراف   ،)FCTC/COP1(15)القرار  (بشأن مكافحة التبغ    
 ١٣ إلى ٨ أحكام المواد من لتطبيق تقتضيان من تلك األطراف اقتراح مبادئ توجيهية اللتين  من االتفاقية٩و ٧

وإدراكاً للمساعدة التي يمكن أن تتيحها تلك المبادئ التوجيهية إلى األطراف في وضع             . على المستوى الوطني  
مكافحة التبغ، قرر مـؤتمر األطـراف        المتصلة بالتدابير غير السعرية الرامية إلى        ذ السياسات والبرامج  وتنفي
  :يلي ما
  

  ؛٩ و٨المادتين بخصوص وضع المبادئ التوجيهية النماذج المتعلقة باعتماد   )أ(
  
مـن   ٣ و ٢المـرحلتين   بخصوص  وضع المبادئ التوجيهية    بالنماذج المتعلقة ب  اإلحاطة علماً     )ب(
 ١نظر المرفقات من    ا(لهذه المواد   أمثلة لوضع المبادئ التوجيهية     ك ١٣ إلى   ١٠المواد من   ، و ٩مادة  ال

  ؛)٣إلى 
  
، ٩ والمرحلة األولى من المـادة       ٨المادة  الخاصة ب منح األولوية القصوى للمبادئ التوجيهية        )ج(

، على أساس النمـاذج،     التوجيهية هذه المبادئ    الشروع في العمل بشأن    أمانة االتفاقية    وأن يطلب إلى  
  ؛الثاني، إن أمكن، أو تقديم تقارير مرحليةدة المبادئ التوجيهية إلى مؤتمر األطراف  مسووتقديم

  
فيما يتصل  بالمبادئ التوجيهية المتعلق أولويات العمل  معينة ورد ذكرها لتحديد   اعتماد معايير     )د(
  ؛  تحديداً اإلطاريةظمة الصحة العالمية مناتفاقيةبموجب أحكام ، ١٣ إلى ٩المواد من ب
  
وضـع المبـادئ    ل هذه المعايير في إعداد خطـة عمـل          مطالبة أمانة االتفاقية باالستفادة من      )ه(

  . دورته الثانيةفي فيها مؤتمر األطراف المتعلقة بالمواد ذات الصلة، كي ينظرالتوجيهية 
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بـشأن  ، في مرحلة أولـى،      ١٠ و ٩بغ، والمادتان    المتعلقة بالتعرض إلى دخان الت     ،٨وتتضمن المادة     -٢
االلتزامات ومخصـصات   صالحيات بشأن   اختبار وقياس محتويات منتجات التبغ واالنبعاثات الصادرة عنها،         

 على الدورة الثانية لمؤتمر األطراف مـسودة        تُعرضووفقاً لذلك،   . الميزانية الالزمة لوضع المبادئ التوجيهية    
مرحلي عن وضع المبادئ التوجيهيـة  يعرض كذلك مشروع تقرير  و٨صة بتنفيذ المادة المبادئ التوجيهية الخا 

  .ألعمال المقبلةويوجز ا العمل المنجز إلى اآلن عن عامة والذي يعطي نبذة، ١٠ و٩الخاصة بتنفيذ المادتين 
  
 ١٢ و ١١لمواد   بتنفيذ ا  الخاصة لوضع المبادئ التوجيهية     اليزال هناك عمل يتعين القيام به     مع ذلك،   و  -٣
  ).FCTC/COP1(15)القرار ( بوضعها النماذج المتعلقةالتي تم بالفعل اعتماد و ١٣و
  
٤-        محتمل بشأن اإلعـالن والتـرويج      نموذج لبروتوكول   دة  وذكر فريق الخبراء الذي انعقد لوضع مسو

 المحددة بموجـب    والرعاية عبر الحدود أن عناصر هذا البروتوكول تخرج إلى حد بعيد عن نطاق االلتزامات             
 أن مـؤتمر    وفي هذا الصدد فإنه على الرغم من      .  اإلطارية اتفاقية منظمة الصحة العالمية    من   ١٣أحكام المادة   

ينبغـي   اإلعالن عن التبغ والترويج له ورعايته عبر الحـدود        بشأن  األطراف ينظر اآلن في قالب لبروتوكول       
 مـن االتفاقيـة     ٧، وذلك وفقـاً ألحكـام المـادة         ١٣دة  أيضاً مواصلة وضع المبادئ التوجيهية الخاصة بالما      

تحديد ما إذا كان مـن الـضروري أم ال          وذكر فريق الخبراء أنه يلزم النظر في        . FCTC/COP1(15) القرارو
منهـا وضـع    و،  النظر فيهـا   البروتوكول يمكن    غير في بروتوكول وأشار إلى وجود ترتيبات أخرى         إدراجها

 فـي إعطـاء     وستكون هذه المبادئ التوجيهيـة مفيـدة      .  من االتفاقية  ٧حكام المادة   المبادئ التوجيهية وفقاً أل   
 فيما يخص اإلعـالن عـن التبـغ     عليها بالفعل التزامات كبيرة   التي  و لجميع األطراف في االتفاقية      اإلرشادات

ي مـة أل  المالئحـدود   ال مناقشة   أن من الصعب  واتفق فريق الخبراء على     . والترويج له ورعايته عبر الحدود    
معالجة مسألة اإلعالن عن التبغ والترويج له تحري أفضل السبل لمن المفيد أوالً أن بروتوكول مناقشة نظرية و

  على أفضل وجـه     معالجته يمكنورعايته عبر الحدود، ثم النظر فيما ينبغي إدراجه في البروتوكول وما الذي             
  ).رىأو ربما بواسطة ترتيبات أخ(بواسطة المبادئ التوجيهية 

  
 ترغب أمانة االتفاقية في أن يحيط مؤتمر األطراف علماً بالعمل الذي مازال يلزم              وفي ضوء ما تقدم     -٥

 تعزيزاً للقرارات التي اتخـذها فـي دورتـه          ١٣ و ١٢ و ١١القيام به بشأن المبادئ التوجيهية الخاصة بالمواد        
دئ التوجيهية لتزويد المـستهلكين     المباوضع  ضرورة  على وجه الخصوص ب    مؤتمر األطراف    وأحاط. األولى

 صحية  للمنتج فائدة  االنطباع بأن    إعطاءبمعلومات أفضل تستند إلى االختبارات البشرية لمنتجات التبغ وتجنب          
: ١٢المـادة   ( بقضايا مكافحة التبغ     الجمهورتوعية  لتعزيز  ؛ و )تغليف وتوسيم منتجات التبغ   : ١١المادة  (نسبية  

 اإلعالن عن التبغ     وتنظيم مساعدة الدول األعضاء على كبح    ل؛ و ) وتوعية الجمهور  التثقيف واالتصال والتدريب  
  ).تنظيم اإلعالن العابر للحدود: ١٣المادة (والترويج له ورعايته عبر الحدود 

  
وإشارة إلى ضرورة وضع المبادئ التوجيهية كما ورد آنفاً، ولمتابعة طلب مؤتمر األطراف في دورته   -٦

 التي تعرض ميزانية وبرنـامج      A/FCTC/COP/2/13الوثيقة  إلى  نة االتفاقية مؤتمر األطراف     األولى، تحيل أما  
  .١٣ و١٢ و١١عمل لوضع المبادئ التوجيهية الخاصة بالمواد 
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  ١ المرفق
  

  بتغليف  لوضع مبادئ توجيهية فيما يتعلق) لم تُناقش بعد(نموذج خطة عمل 
  وتوسيم منتجات التبغ

  
  :١١ة الماد  الموضوع

  تغليف وتوسيم منتجات التبغ
  :المحتويات

إن دوائر صناعة التبغ تزدهر عن طريق بث معلومـات مـضللة              األغراض واألساس المنطقي
ولكبح جماح  . حول مدى تقبل المجتمع لمنتجاتها وآثارها الصحية      

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

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

  .نسبية
التعريف الواضح للعناصر الواردة في     

  المبادئ التوجيهية
  :يجب أن تحمل عبوة منتج التبغ وبطاقات التوسيم معلومات عن

  التحذيرات الصحية  •
  افية عن اإلقالع عن التدخينرسائل و  •
  بياناً حول المكونات أو االنبعاثات السامة  •
  معلومات عن التأثيرات االقتصادية الضارة  •
  الرسمية للبلد) اللغات(اللغة   •
  حجم البطاقة الموضوعة على العبوة  •
  استخدام التحذيرات المصورة  •

  ل الممارسات الدوليةتبادل المعلومات عن أفض  •  القيمة المضافة/ االحتياجات
  تعزيز التدابير والتشريعات  •

  :الموارد المتاحة تشمل  العمل الحالي الذي يمكن االستناد إليه
الدراسات الرسمية وغير الرسمية التي تكلف المنظمة جهات          •

  معينة بإجرائها
منشورات الحكومـات، والمنظمـات الحكوميـة الدوليـة،           •

لك من المنشورات، بمـا     والمنظمات غير الحكومية، وغير ذ    
فيها الدراسات الرسمية وغير الرسمية التي تنشرها منظمـة         

  الصحة العالمية
  :العملية

بتفـويض مـن    (الجهة القائمة بالتنفيذ    
  )مؤتمر األطراف

 تعمل أمانة االتفاقية التي ستفوض، بالقيام بهذا الـدور،          -١الخيار  
  .مع مبادرة التحرر من التبغ

 منظمة الصحة العالمية الخاصة بالتحرر مـن         لمبادرة -٢الخيار  
التبغ من أجل استمرار التعاون مع مجموعـة الدراسـة المعنيـة            
بتنظيم التبغ ووضع المبادئ التوجيهية بغرض مراجعتها وإقرارها        

  .واعتمادها من قبل مؤتمر األطراف
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 إنشاء فريق غير رسمي من الخبراء في مجال الفحص          -٣الخيار      
 منتجات التبغ، وتصميمها، وإدمانها، والحـد مـن         والبحوث بشأن 

  .أضرارها، واللوائح المنظمة لها
األطراف التي تعرض القيـام بـدور       

عن طريق حشد   (الميسرين الرئيسيين   
  )الموارد أو بواسطة األعمال التقنية

  البرازيل وكندا

األطــراف األخــرى التــي تعــرض 
  المشاركة في وضع المبادئ التوجيهية

 والصين وجيبوتي والجماعة األوروبية وهنغاريا ومـالي        أستراليا
والمكسيك وبنما وبيرو وسـنغافورة وجنـوب أفريقيـا وتايلنـد           

  وأوروغواي
األطراف التي تعرض القيـام بـدور       

باإلضافة إلـى مجموعـة     (المراجعين  
  )الخبراء العاديين

  نيوزيلندا

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

  ).الواردة أعاله
 يمكن تهيئة مبادرة منظمة الصحة العالميـة الخاصـة          -٢الخيار  

بالتحرر من التبغ لكي تساعد البلدان على زيادة قـدراتها، ولكـن            
ان المانحة إذا   المبادرة سوف تحتاج إلى مزيد من التمويل من البلد        

  .تقرر عقد أكثر من اجتماع واحد
 تكون لمؤتمر األطراف ميزانية لذلك أو يقـوم بحـشد           -٣الخيار  

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

  .تمكن مندوبي البلدان النامية من المشاركة

  :اإلطار الزمني

  سيلزم عقد اجتماع أو اجتماعين  ةلوضع المبادئ التوجيهي

  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
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  ٢المرفق 
  

  التثقيف : المبادئ التوجيهيةلوضع ) لم تُناقش بعد(نموذج خطة عمل 
  واالتصال والتدريب وتوعية الجمهور

  
  :١٢المادة   الموضوع

  التثقيف واالتصال والتدريب وتوعية الجمهور
  :المحتويات

تسلم األطراف بالحاجة إلى تعزيز وتقوية توعية       : األساس المنطقي   األغراض واألساس المنطقي
كافحة التبغ، وذلـك باسـتخدام جميـع أدوات         الجمهور بقضايا م  

  .االتصال المتوافرة، حسب االقتضاء

/ إن النجاح في تنفيذ تدابير مكافحة التبغ يتطلب توعيـة         : الغرض  
وبالتـالي، علـى    . تثقيف الجمهور بشأن قضايا مكافحـة التبـغ       

األطراف أن تعمل على إتاحة فرص واسعة  للتوصل إلـى برامج      
ن توعية الجمهور بالمخاطر الـصحية لتعـاطي        فعالة وشاملة بشأ  

التبغ والتعرض لدخان التبغ؛ وبشأن فوائد اإلقالع عـن تعـاطي           
التبغ، والعواقب الضارة إلنتاج واستهالك التبغ، وأهميـة اتخـاذ          

. تدابير تشريعية وغير ذلك من التدابير الرامية إلى مكافحة التبـغ          
ص الـذين يتولـون     وبالمثل، فإن المهنيين والمتطوعين واألشـخا     

مناصب ويعملون في مجاالت وثيقة الصلة بمكافحة التبـغ، مثـل           
مخططي شؤون الصحة ومهنيي الصحة، والعاملين في المجتمعات        
المحلية، ومهنيي وسائل اإلعالم، والمشرعين، ومسؤولي الجمارك       

  .والشرطة، يحتاجون إلى تدريب مناسب بشأن مكافحة التبغ

صر الواردة في   التعريف الواضح للعنا  
  المبادئ التوجيهية

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

  المخاطر الصحية لتعاطي التبغ والتعرض لدخان التبغ  )أ(
  فوائد اإلقالع عن تعاطي التبغ  )ب(
  هالك التبغالعواقب الضارة إلنتاج واست  )ج(
  أهمية أحكام االتفاقية اإلطارية لدعم التنفيذ  )د(

أو التحـسيس   /   تقديم توصيات بخصوص برامج التدريب و       -٢
والتوعية بشأن مكافحة التبغ، موجهة إلـى مختلـف الفئـات           

  ).د(١٢المهنية المذكورة في المادة 
  تقديم توصيات بشأن تخصيص الموارد البـشرية وتخطـيط           -٣

النظم الصحية لتمكين المهنيين الصحيين وغيرهم من الفئـات      
من تعزيز التثقيف واالتصال وتوعية الجمهور بشأن مكافحة        

  .التبغ
  تحديد استراتيجيات إلتاحة الفرصة للجمهور للحصول علـى          -٤

  .ة التبغ في البلدالمعلومات المتعلقة بأنشطة دوائر صناع



A/FCTC/COP/2/12    Annex 2  

6 

  .  توفير التماثل في تدابير وأنشطة مكافحة التبغ-١  القيمة المضافة/ االحتياجات

  التعاون الدولي وتبادل المعلومات حول أفضل 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. Geneva, 

WHO, 2004. 

2. Policy recommendations on smoking cessation and treatment of 
tobacco dependence: advancing tobacco control in the XXIst 
century. Geneva, WHO, 2003. 

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. Geneva, WHO, 2004. 

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

6. The development of Philip Morris’ position on environmental 
tobacco smoke for its web site. Geneva, WHO, 2004. 

  :العملية

بتفـويض مـن    (الجهة القائمة بالتنفيذ    
  )مؤتمر األطراف

  . تفويض أمانة االتفاقية بالقيام بهذا الدور-١الخيار 
ـ        -٢الخيار   التحرر  قيام مبادرة منظمة الصحة العالمية الخاصة ب

  .من التبغ، العاملة بصفتها مستشاراً تقنياً بالتأسيس على هذا الدور
 قيام أمانة االتفاقية ومبادرة التحرر من التبـغ بإنـشاء           -٣الخيار  

  .فريق خبراء غير رسمي لتقديم المشورة لألطراف
األطراف التي تعرض القيـام بـدور       

  الميسرين الرئيسيين 
سـطة  عن طريق حشد الموارد أو بوا     (

  )العمل التقني

  أيرلندا

األطــراف األخــرى التــي تعــرض 
  المشاركة في وضع المبادئ التوجيهية

أرمينيا والرأس األخضر وشـيلي والـصين وجيبـوتي ومـصر           
وإستونيا وهنغاريا والهند ومالي والمكسيك وبنما وبيرو وجنـوب         

  أفريقيا وتايلند

األطراف التي تعرض القيـام بـدور       
فة إلـى مجموعـة     باإلضا(المراجعين  

  )الخبراء العاديين

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

إذا كانت الجهة القائمة بالتنفيذ هي منظمة الصحة العالميـة، فـإن        
لتحرر من التبغ التابعة لها ستحتاج عندئذ إلـى ميزانيـة           مبادرة ا 
  .إضافية

  :اإلطار الزمني

  يحتاج األمر إلى اجتماع واحد  لوضع المبادئ التوجيهية

  قبل ستين يوماً على األقل من عرضها على هيئة المكتب  للمراجعة

ورة الثانية لمـؤتمر    قبل تسعين يوماً على األقل من اليوم األول للد          لعرضها على هيئة المكتب
  األطراف

قبل ثالثين يوماً على أدنى تقدير من اليوم األول للـدورة الثانيـة               لتعميمها على مؤتمر األطراف
  لمؤتمر األطراف
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  ٣المرفق 
  

  المبادئ التوجيهية لوضع )لم تُناقش بعد (خطة عمللنموذج 
  لتنظيم اإلعالن العابر للحدود

  
  :١٣المادة   وضوعالم

  تنظيم اإلعالن العابر للحدود
  :المحتويات

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

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

ن، ويثـبط عزيمـة     للحدود، يشجع غير المدخنين على التدخي     
  .المدخنين على اإلقالع

o        اإلعالن العابر للحـدود   "في هذا القالب، يشير مصطلح "
إلى اإلعالن عن المنتجات والتـرويج لهـا ورعايتهـا          

  .بالطرق العابرة للحدود
لذلك، من شأن أي حظر على اإلعالن العابر للحدود أن يؤثر             •

 ومن ثم الحد من     تأثيراً ملموساً على الحد من استهالك التبغ،      
معدل الوفيات والمراضة الناجمة عنه، واالرتقـاء بنوعيـة         

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

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

  .الناتالمحلية المضادة لإلع
على الدول النظر في وضع بروتوكول خاص باإلعالن العابر           •

مـن االتفاقيـة    ) ٨(١٣للحدود، على النحو المحدد في المادة       
  .اإلطارية

التعريف الواضح للعناصر الواردة في     
  المبادئ التوجيهية

وضع تعريف واضح ومتفق عليه لإلعالن العـابر للحـدود،            •
  . الممارسات القائمةوليكن ذلك استناداً إلى أفضل

o          ينبغي أال يقتصر التعريف على األشكال التقليدية لوسائل
التليفزيون، واإلذاعـة، والـصحافة، ورعايـة       (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
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  :التعاون بعدة صفات وعلى عدة مستويات، مثل  •  

o           التعاون الدولي للبحث في أساليب وآثار اإلعالن العـابر
كما ينبغي البحث في التدابير التنظيمية المحتملة، . للحدود
  ).٦(١٣مادة عمالً بال

التعاون على بث المعلومات الواردة أعـاله بـشكل           •  
  .فعال

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

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

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

  .محتمل
مطالبة األطراف باتخاذ إجراءات في الشكاوى المقدمة مـن           •

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

ة التي يمكن أن تكون كيانات يحتمل أن        تحديد الكيانات المحلي    •
      .يفرض عليها حظر اإلعالن العابر للحدود

  :االحتياجات  القيمة المضافة/ االحتياجات

االضطالع ببحوث أخرى عن أساليب اإلعالن العابر للحدود          •
  .وآثاره، وعن التدابير التنظيمية المحتملة

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

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

  :القيمة المضافة

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

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

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

      .التعاون بين الدول والمنظمات المعنية
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  : القائمة تشملالموارد  •  العمل الحالي الذي يمكن االستناد إليه
o          الدراسات الرسمية وغير الرسمية التي تكلف المنظمـة

  .جهات معينة للقيام بها
o        المنشورات الحكومية، ومنشورات المنظمات الحكوميـة

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

  o   ،٢٠٠٣.١دليل الجماعة األوروبية لإلعالن عن التبغ  

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

  .شبكة اإلنترنت وفي األفالم

o          ،نتائج المؤتمر المعني بوضع قانون عالمي لمكافحة التبغ
، بما في ذلك    ٢٠٠٠يناير  /  كانون الثاني  ٩-٧نيودلهي،  

الحاجـة  : وترويجهاإلعالن عن التبغ  "نة  نوالمنشورة المع 
  ٢ ."إلى استجابة عالمية منسقة

  :العملية

بتفـويض مـن    (الجهة القائمة بالتنفيذ    
  )مؤتمر األطراف

  . تفويض مهمة القيام بهذا الدور ألمانة االتفاقية-١الخيار 

 قيام مبادرة منظمة الصحة العالمية الخاصة بـالتحرر         -٢الخيار  
ملة بصفتها مستشاراً تقنيـاً، بتوسـيع هـذا الـدور          من التبغ، العا  

  .وبتناول اإلعالن عبر الحدود

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

األطراف التي تعرض القيـام بـدور       
  الميسرين الرئيسيين 

عن طريق حشد الموارد أو بواسـطة       (
  )العمل التقني

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

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

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

                                                           
  :ج لهااإلعالن عن منتجات التبغ والتروي"موضوع هذا الدليل ونطاقه يشمالن     ١

  في الصحافة وغيرها من المطبوعات؛  )أ(
  في اإلذاعة؛  )ب(
  في خدمات مجتمع المعلومات؛  )ج(
 ."عن طريق رعاية شركات التبغ ألنشطة أخرى، بما في ذلك توزيع منتجات التبغ مجاناً  )د(

٢    http://www.who.int/tobacco/media/en/ROSS2000X.pdf 
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األطــراف األخــرى التــي تعــرض 
  المشاركة في وضع المبادئ التوجيهية

  الصين وهنغاريا ومدغشقر وماليزيا والمكسيك وناميبيا وتايلند

األطراف التي تعرض القيـام بـدور       
باإلضافة إلـى مجموعـة     (المراجعين  

  )الخبراء العاديين

  لجماعة األوروبيةا

يحتمل أن يحتاج األخذ بهذه المبـادئ التوجيهيـة إلـى مـوارد               اآلثار من حيث الموارد
من حيث األموال والخبرة والرد على التحـديات الناشـئة          ( كثيفة
على نطاق شـبيه بالنطـاق الـذي تتطلبـه          ) دوائر الصناعة  عن

األمر إلى  وسيحتاج  . ١٢ إلى   ٨التوجيهية المتعلقة بالمواد     المبادئ
ميزانية إضافية لضمان تمكـين منـدوبي البلـدان الناميـة مـن             

  .المشاركة

  :اإلطار الزمني

على الرغم من أن عمل مبادرة منظمة الصحة العالمية الخاصـة             لوضع المبادئ التوجيهية
بالتحرر من التبغ وعمل مجموعة الدراسة المعنية بتنظيم منتجات         

ع المبـادئ التوجيهيـة، فإنـه       التبغ يمكن أن يصلحا كأساس لوض     
مازال يتوقع أن أية مجموعة يفوض إليها أمـر وضـع المبـادئ             
التوجيهية ستحتاج إلى االجتماع مرتين إلى ثـالث مـرات قبـل            

  .الدورة الثانية لمؤتمر األطراف

  قبل ستين يوماً على األقل من عرضها على هيئة المكتب  للمراجعة

عين يوماً على األقل من اليوم األول للدورة الثانية لمـؤتمر           قبل تس   لعرضها على هيئة المكتب
  األطراف

قبل ثالثين يوماً على أدنى تقدير من اليوم األول للـدورة الثانيـة               لتعميمها على مؤتمر األطراف
  لمؤتمر األطراف

  
  
  

=     =     =  


