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FCTC/COP3 (1)إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال  
  

  مؤتمر األطراف،  
  
  ؛أمانة االتفاقية جدول األعمال المؤقت الذي أعدته أقر  -١
  
 مـؤتمر األطـراف   دورتـي  على أن يقوم مؤتمر األطراف، عمالً بالممارسة التي اتُبعت في    وافـق   -٢

  ، بإنشاء لجنتين تعمالن على نحو متوازٍ؛األوليين
  
يكون ، ولضمان التمثيل اإلقليمي، أن       األوليين  مؤتمر األطراف  وفقاً للممارسة المتبعة في دورتي    ،  قرر  -٣

  . للرئيسلكل لجنة رئيس ونائبان
  

  )٢٠٠٨ نوفمبر/ تشرين الثاني ١٧الجلسة العامة األولى، (
  
  

FCTC/COP3 (2)أوراق اعتماد األطراف  
  

؛ أرمينيـا؛   أنغـوال ألبانيا؛  : تماد ممثلي األطراف التالية    مؤتمر األطراف بصالحية أوراق اع     اعترف  
كينـا فاصـو؛    ربلجيكا؛ بنن؛ البرازيل؛ بروني دار السالم؛ بلغاريا؛ بو       بنغالديش؛  ؛  البحرينأستراليا؛ النمسا؛   

جزر القمر؛ بوروندي؛ كمبوديا؛ الكاميرون؛ الرأس األخضر؛ جمهورية أفريقيا الوسطى؛ تشاد؛ شيلي؛ الصين؛     
؛ فرنسا؛  الجماعة األوروبية نغو؛ جزر كوك؛ جمهورية الكونغو الديمقراطية؛ الدانمرك؛ جيبوتي؛ إكوادور؛          الكو

؛ هنـدوراس؛ هنغاريـا؛ الهنـد؛ جمهوريـة إيـران           غينيااليونان؛ غواتيماال؛   جورجيا؛ ألمانيا؛ غانا؛    غامبيا؛  
الكويـت؛ جمهوريـة الو الديمقراطيـة    كينيا؛ جامايكا؛ اليابان؛ األردن؛   أيرلندا؛ إسرائيل؛   العراق؛  اإلسالمية؛  

جزر ؛  مالطةالشعبية؛ ليسوتو؛ الجماهيرية العربية الليبية؛ ليتوانيا؛ لكسمبرغ؛ مدغشقر؛ ماليزيا؛ ملديف؛ مالي؛            
؛ نيجيريـا؛   نيوزيلنداميانمار؛ ناميبيا؛ ناورو؛ نيبال؛     مارشال؛ المكسيك؛ واليات ميكرونيزيا الموحدة؛ منغوليا؛       

االتحاد الروسي؛   باراغواي؛ بيرو؛ البرتغال؛ جمهورية كوريا؛ رومانيا؛        ؛بنماالنرويج؛ عمان؛ باالو؛    نيووي؛  
 سـلوفاكيا؛   صربيا؛ سيشيل؛ سـنغافورة؛   المملكة العربية السعودية؛ السنغال؛      سان تومي وبرينسيبي؛  ساموا؛  

 تايلنـد؛ توغـو؛ ترينيـداد        الـسويد؛  ؛سوازيلند؛  السودانسري النكا؛    سلوفينيا؛ جزر سليمان؛ جنوب أفريقيا؛    
 المملكة المتحدة لبريطانيـا العظمـى وأيرلنـدا         أوغندا؛ أوكرانيا؛ اإلمارات العربية المتحدة؛    وتوباغو؛ تركيا؛   

  .زامبيا؛ ؛ اليمن)البوليفاريةجمهورية ال(فانواتو؛ فنزويال أوروغواي؛   جمهورية تنزانيا المتحدة؛الية؛لشما
  

ف التالية الحق في المشاركة في الدورة بصفة مؤقتـة إلـى أن تـصل أوراق                وأصبح لممثلي األطرا  
الجزائر؛ بربادوس؛ بوتسوانا؛ كندا، كولومبيا، كوستاريكا، مصر، إستونيا، فنلندا، إيطاليـا،    : اعتمادهم الرسمية 

سـبانيا،  ، هولندا، باكستان، بابوا غينيا الجديدة، الفلبـين، قطـر، سـانت لوسـيا، أ              موريشيوسقيرغيزستان،  
  .الجمهورية العربية السورية، تونغا

  
  )٢٠٠٨نوفمبر /  تشرين الثاني٢٢ و١٩، الجلستان العامتان الثالثة والرابعة( 
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FCTC/COP3 (3)            ل المنظمات الحكومية الدولية ذات الطـابع الـدوليبالطلبات المقدمة من ق
  للحصول على مركز المراقب لدى مؤتمر األطراف 

  
 الطلبـات المقدمـة      من نظامه الداخلي الموافقة علـى      ٣٠عمالً بأحكام المادة     ، األطراف  مؤتمر قرر  

الثالث للحصول على مركز المراقب إلى أمانة االتفاقية من قبل المنظمات الحكومية الدولية ذات الطابع الدولي                
  :التالية

  
  أمانة الجماعة الكاريبية  •

  بيالسوق المشتركة لبلدان المخروط الجنو  •
  
  .االتحاد الدولي لالتصاالت  •

  
  )٢٠٠٨ نوفمبر/ تشرين الثاني ١٧الجلسة العامة األولى، (

  
  

FCTC/COP3 (4)             الطلبات المقدمة من قبل المنظمات غير الحكومية للحـصول علـى مركـز
  المراقب لدى مؤتمر األطراف

  
لموافقة  اFCTC/COP2(6)رار والق من نظامه الداخلي ٢-٣١ مؤتمر األطراف عمالً بأحكام المادة قرر  

على الطلب المقدم للحصول على مركز المراقب إلى أمانة االتفاقية من قبل المنظمة غير الحكومة التالية ذات                 
  :الطابع الدولي

  
  .االتحاد الدولي لمنتجي المستحضرات الصيدالنية وروابطه  •

  
  )٢٠٠٨نوفمبر /  تشرين الثاني١٧، األولىالعامة الجلسة (

  
  

FCTC/COP3 (5) ب"واللجنة " أ"انتخاب أعضاء مكتبي اللجنة"  
  

  ":ب"و" أ"انتُخب أعضاء المكتب التالية أسماؤهم في اللجنتين   
  

  )جمهورية إيران اإلسالمية(شاكريان . السيد س  الرئيس  ":أ"اللجنة
  )جزر سليمان(ماليفوساسي . الدكتور ج  نائبا الرئيس  
  )انيجيري(أنيبويزي . الدكتور م    

  )الجماعة األوروبية(راجاال . السيد م  الرئيس  ":ب"اللجنة 
  )ملديف(أفال . السيد أ  نائبا الرئيس  
  )البرازيل(فيانا . السيدة ك    
  

  )٢٠٠٨نوفمبر /  تشرين الثاني٢٠الجلسة العامة الثانية، (
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FCTC/COP3 (6)وضع بروتوكول بشأن االتجار غير المشروع بمنتجات التبغ  
  

  األطراف،مؤتمر 
  

  ؛FCTC/COP2(12)إذ يذكّر بقراره 
  

وإذ يحيط علماً بتقرير هيئة التفاوض الحكومية الدولية المعنية بوضع بروتوكول بشأن االتجار غيـر               
  ؛FCTC/COP/3/4المشروع بمنتجات التبغ الوارد في الوثيقة 

  
لدوليـة بخـصوص    وإذ يعترف على وجه الخصوص بالطلبات المقدمة من هيئة التفاوض الحكومية ا           

  استمرار عملها، بما في ذلك أنشطة الفترة الفاصلة بين الدورتين،
  

  : ما يليقرر
  

المعنية بوضـع بروتوكـول بـشأن        أن تُعقد الدورة الثالثة لهيئة التفاوض الحكومية الدولية         )١(
يوليـو  /  تموز ٥يونيو إلى   /  حزيران ٢٨ في الفترة الممتدة من      االتجار غير المشروع بمنتجات التبغ    

   في جنيف؛٢٠٠٩
  

المعنية بوضع بروتوكول بشأن االتجار غير المـشروع         أن لهيئة التفاوض الحكومية الدولية      )٢(
، إذا اقتضت الضرورة ذلك، بغـرض تقـديم   ٢٠١٠ أن تقرر عقد دورة رابعة في عام    بمنتجات التبغ 

ورة مـؤتمر األطـراف     نص لمسودة بروتوكول بشأن االتجار غير المشروع بمنتجات التبغ إلـى د           
  ، على أن تحدد هيئة مكتب مؤتمر األطراف موعد ومكان االنعقاد؛الرابعة

  
أن تشتمل المدة الثانية ألعضاء مكتب هيئة التفاوض الحكوميـة الدوليـة المعنيـة بوضـع                  )٣(

مر  من النظام الداخلي لمؤت    ١-٢٨بروتوكول بشأن االتجار غير المشروع بمنتجات التبغ، طبقاً للمادة          
األطراف، دورات هيئة التفاوض الحكومية الدولية التي ستعقد في الفترة الفاصلة بين دورتي مـؤتمر               

  األطراف الثالثة والرابعة؛
  

أن يوافق على اقتراح هيئة التفاوض الحكومية الدولية بخصوص عقـد اجتماعـات تـشاور                 )٤(
  إقليمية قبل الدورة الثالثة؛

  
 الميزانية ليتسنى ألمانة االتفاقيـة تنظـيم   من خارجم مساهمات أن يشجع األطراف على تقدي   )٥(

 اإلقليمية وإطالة مدة انعقاد الدورة الثالثـة        والمشاوراتعمليات االستعراض التي يضطلع بها الخبراء       
  من ستة أيام عمل، وفقاً للميزانية المحسوبة حالياً، إلى ثمانية أيام عمل؛

  
  :ما يلييطلب إلى أمانة االتفاقية أن   )٦(

  
أن تتخذ ما يلزم من ترتيبات، بما فيها ترتيبات الميزنة، لالضـطالع بعمـل هيئـة                )أ(

 المعنية بوضع بروتوكول بشأن االتجار غير المشروع بمنتجـات          التفاوض الحكومية الدولية  
من هذا القرار سيتم االضـطالع      ) ٥(، مع مالحظة أن األنشطة المشار إليها في الفقرة          التبغ

  اً باألولويات التي يضعها مؤتمر األطراف؛بها رهن
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أن تيسر مشاركة األطراف المنخفضة الدخل واألطراف المصنفة ضمن الـشريحة             )ب(
 المعنية بوضع بروتوكول هيئة التفاوض الحكومية الدوليةأعمال الدنيا من الدخل المتوسط في 

  .بشأن االتجار غير المشروع بمنتجات التبغ
  

  )٢٠٠٨نوفمبر / تشرين الثاني ٢٢، ابعةالرالجلسة العامة (
  
  

FCTC/COP3 (7)      من اتفاقية منظمة الصحة العالمية      ٣-٥وضع مبادئ توجيهية لتنفيذ المادة 
  اإلطارية بشأن مكافحة التبغ

  
  مؤتمر األطراف،  

  
   من اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ؛٣-٥إذ يضع في الحسبان المادة   

  
 معدة من أجل مساعدة األطـراف علـى         ٣-٥وإذ يشدد على أن هذه المبادئ التوجيهية لتنفيذ المادة            

وضع وتنفيذ سياسات الصحة العمومية فيما يتعلق بمكافحة التبغ وعلى حماية هذه الـسياسات مـن المـصالح             
  التجارية وأية مصالح راسخة أخرى لدوائر صناعة التبغ؛

  
  . من االتفاقية والواردة في مرفق هذا القرار٣-٥هية لتنفيذ المادة  المبادئ التوجياعتمد  
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  المرفق 
  

  من اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية ٣-٥مبادئ التوجيهية لتنفيذ المادة ال
  بشأن مكافحة التبغ بشأن حماية سياسات الصحة العمومية فيما يتعلق بمكافحة التبغ

  لح التجارية وأية مصالح راسخة أخرى لدوائر صناعة التبغالمصامن 
  

  مقدمة

 بشأن شفافية عملية مكافحة التبغ، الذي أشار إلـى    ١٨-٥٤ج ص ع  ينص قرار جمعية الصحة العالمية        -١
تعمل منـذ سـنوات     "استنتاجات لجنة الخبراء المعنية بوثائق دوائر صناعة التبغ، على أن دوائر صناعة التبغ              

ح هو تقويض دور الحكومات ومنظمة الصحة العالمية في تنفيذ سياسات الصحة العمومية لمحاربة              بقصد صري 
  ."وباء التبغ

االعتراف بأن األطراف بحاجة إلـى       "١وجاء في ديباجة اتفاقية منظمة الصحة العالمية لمكافحة التبغ          -٢
لمكافحة، وضرورة التعـرف علـى      التيقظ ألي جهود تبذلها دوائر صناعة التبغ لكي تقوض أو تخرب جهود ا            

  ". أنشطة دوائر صناعة التبغ ذات األثر السلبي على جهود مكافحة التبغ

تتصرف األطراف، عنـد وضـع وتنفيـذ        " من االتفاقية على أن      ٣-٥وعالوة على ذلك تنص المادة        -٣
ه الـسياسات مـن   مايـة هـذ  ح فيما يتعلق بمكافحة التبغ، على نحو يكفل   سياساتها في مجال الصحة العمومية    

  ."، وفقاً للقانون الوطنيالمصالح التجارية وأية مصالح راسخة أخرى لدوائر صناعة التبغ

 فريقاً عامالً لوضع مبـادئ توجيهيـة      FCTC/COP2(14)ولذلك أنشأ مؤتمر األطراف بموجب القرار         -٤
  . من االتفاقية٣-٥لتنفيذ المادة 

تحديد ووضع سياساتها الخاصة بمكافحة التبـغ، تـشجع         ودون المساس بالحق السيادي لألطراف في         -٥
  .األطراف على تنفيذ هذه المبادئ التوجيهية بقدر اإلمكان وفقاً لقوانينها الوطنية

  الغرض والنطاق واالنطباق

 من االتفاقية تأثيراً شامالً على السياسات التي تتبعها ٣-٥سيؤثر تطبيق المبادئ التوجيهية لتنفيذ المادة   -٦
فيهـا   لبلدان في مكافحة التبغ وعلى تنفيذ االتفاقية، وذلك ألن المبادئ تسلم بأن تدخل دوائر صناعة التبغ، بما                ا

دوائر صناعة التبغ المملوكة للدولة، يتعارض مع عدد من مجاالت سياسات مكافحة التبـغ، مثلمـا ورد فـي                   
 لمكافحة التبغ والنظام الداخلي لمؤتمر األطـراف        ديباجة االتفاقية ومواد االتفاقية التي تشير إلى سياسات معينة        
  .في اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ

الجهود الرامية إلى حمايـة سياسـات       شمول وفعالية   والغرض من هذه المبادئ التوجيهية هو ضمان          -٧
وينبغي لألطراف أن تنفذ    . صناعة التبغ مكافحة التبغ من المصالح التجارية وأية مصالح راسخة أخرى لدوائر           

                                                           
إلى الدول وغيرها من الكيانات المتمتعة بصالحية إبرام المعاهدات والتي تعرب عـن             " األطراف"يشير مصطلح   "     ١

مجموعة معاهـدات   : المصدر." (لى االلتزام بمعاهدة ما وتكون المعاهدة سارية بالنسبة لهذه الدول والكيانات          موافقتها ع 
  .)http://untreaty.un.org/English/guide.asp#signatories: األمم المتحدة على العنوان التالي
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تدابير في جميع شُعب الحكومات التي قد تكون مهتمة بالتأثير في سياسات الصحة العمومية فيما يتعلق بمكافحة 
  .التبغ أو قادرة على إحداث هذا التأثير

 القانونية بموجب    على الوفاء بالتزاماتها   ١أما الغاية من هذه المبادئ التوجيهية فهي مساعدة األطراف          -٨
وتستند المبادئ التوجيهية إلى أفضل البينات والخبرات العلمية المتاحة لألطراف في           .  من االتفاقية  ٣-٥المادة  

  .التصدي لتدخل دوائر صناعة التبغ

 فيما يتعلق   على وضع وتنفيذ سياسات األطراف في مجال الصحة العمومية        المبادئ التوجيهية   تنطبق  و  -٩
، كما تنطبق على األفراد أو الهيئات أو الكيانات ممن يسهم، أو قد يـسهم، فـي صـياغة تلـك                     بغبمكافحة الت 

  .السياسات أو تنفيذها أو إدارتها أو إنفاذها

على مسؤولي الحكومات وممثلي وموظفي أية مؤسسة أو هيئة وطنية     المبادئ التوجيهية   تنطبق أيضاً   و  -١٠
يئة بلدية أو محلية أو غيرها من المؤسسات أو الهيئات العامة أو نصف             أو حكومية أو هيئة تابعة لمقاطعة أو ه       

العامة أو شبه العامة التي تندرج ضمن نطاق الوالية القضائية ألي طرف، وعلى أي شخص يتصرف بالنيابة                 
تتـولى  ) سواء أكانت تنفيذيـة أم تـشريعية أم قـضائية   (وينبغي أن تخضع للمساءلة أي شُعبة حكومية       . عنها
  . وعن حماية هذه السياسات من مصالح دوائر صناعة التبغمكافحة التبغسؤولية عن وضع وتنفيذ سياسات الم

ثمة مجموعة كبيرة من البينات التي توثق الطائفة الواسعة من االستراتيجيات والتكتيكات التي تتبعها              و  -١١
ك التي يشترط أن تنفذها األطراف فـي         وتنفيذها، كتل  مكافحة التبغ دوائر صناعة التبغ للتدخل في وضع تدابير        

والقصد من هذه التدابير الموصى بها توفير الحماية ضد أي تدخل من دوائر صناعة التبغ فحـسب،                 . االتفاقية
  .بل وحسب االقتضاء ضد تدخل المنظمات واألفراد ممن يعمل على تعزيز مصالح دوائر صناعة التبغ

تدابير الموصى بها في هذه المبادئ التوجيهية على أوسع نطـاق        وإن كان ينبغي أن تطبق األطراف ال        -١٢
فإن األطراف تُحث بقوة على  من االتفاقية على أتم وجه، ٣-٥ممكن بحسب الضرورة، لتحقيق أغراض المادة 

  .اً لظروفها الخاصةتنفيذ تدابير أوسع من تلك الموصى بها في هذه المبادئ التوجيهية عندما تكيفها وفق

  ئ التوجيهيةالمباد

هناك تضارب أساسي ال يمكن تسويته بين مصالح دوائر صـناعة التبـغ وبـين مـصالح      : ١المبدأ  
  .سياسات الصحة العمومية

إن دوائر صناعة التبغ تنتج وتروج منتجاً ثبت علمياً أنه يسبب اإلدمان والمرض والوفاة وزيادة فـي                   -١٣
ومن ثم ينبغي لألطراف أن تحمي إلى أقصى حـد  . لك الفقرمجموعة متنوعة من اآلفات االجتماعية، بما في ذ  

  .ممكن عملية صياغة وتنفيذ سياسات الصحة العمومية فيما يتعلق بمكافحة التبغ من تدخل دوائر صناعة التبغ

 عند تعاملها مع دوائر صناعة التبغ       وأن تتحلى بالشفافية  ينبغي أن تكون األطراف مسؤولة      : ٢المبدأ  
  . تعزيز مصالح هذه الدوائرعلى العاملين  معأو

ينبغي أن تكفل األطراف المساءلة والشفافية في إطار أي تفاعل مع دوائر صناعة التبغ فيما يخـص                   -١٤
  .الشؤون المتصلة بمكافحة التبغ أو بالصحة العمومية

                                                           
  .كامل االقتصادي اإلقليميتشير أيضاً هذه المبادئ التوجيهية، حسب االقتضاء، إلى منظمات الت     ١
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ر  تعزيز مصالح هذه الـدوائ     علىينبغي أن تطالب األطراف دوائر صناعة التبغ ومن يعمل          : ٣المبدأ  
  .بالعمل والتصرف بطريقة مسؤولة وشفافة

ينبغي مطالبة دوائر صناعة التبغ بتزويد األطراف بالمعلومات الالزمة لتنفيذ هذه المبادئ التوجيهيـة                -١٥
  .بفعالية

حوافز لترسـيخ أعمالهـا     أي   ينبغي أال تُمنح      منتجات دوائر صناعة التبغ مميتة     نظراً ألن : ٤المبدأ  
  تسييرهاالتجارية أو 

  .إن أي معاملة تفضيلية لدوائر صناعة التبغ تتعارض مع سياسات مكافحة التبغ  -١٦

  التوصيات

  :اسات الصحة العموميةلتصدي لتدخل دوائر صناعة التبغ في سيفيما يلي بيان األنشطة الموصى بها ل  -١٧

اعة التبـغ   بشأن الطابع اإلدماني والضار لمنتجات التبغ وبشأن تدخل دوائر صن          الوعي   إذكاء  )١(
  .في سياسات األطراف في مجال مكافحة التبغ

إرساء تدابير للحد من التواصل مع دوائر صناعة التبغ، وضمان شفافية هذا التواصـل فـي                  )٢(
  .حال حدوثه

رفض إقامة الشراكات ورفض إبرام االتفاقات غير الملزمة أو غير القابلة لإلنفاذ مع دوائـر                 )٣(
  .صناعة التبغ

  .ضارب مصالح مسؤولي الحكومة وموظفيهاتالفي ت  )٤(

  .المطالبة بأن تكون المعلومات المقدمة من دوائر صناعة التبغ شفافة ودقيقة  )٥(

وتنظـيم هـذه    " مسؤولة اجتماعياً "إلغاء تطبيع األنشطة التي تصفها دوائر صناعة التبغ بأنها            )٦(
نـشطة الموصـوفة بأنهـا    األنشطة بقدر اإلمكان، على أن يشتمل ذلك وال يقتصر علـى األ      

  ".المسؤولية االجتماعية للشركات"

  .عدم معاملة دوائر صناعة التبغ معاملة تفضيلية  )٧(

  .معاملة دوائر صناعة التبغ المملوكة للدولة بنفس طريقة معاملة سائر دوائر صناعة التبغ  )٨(

من مومية فيما يتعلق بمكافحة التبغ      وترد أدناه قائمة بالتدابير المتفق عليها لحماية سياسات الصحة الع           -١٨
وحبذا لو نفذت األطراف تـدابير أوسـع        . المصالح التجارية وأية مصالح راسخة أخرى لدوائر صناعة التبغ        

نطاقاً من تلك التي تنص عليها هذه المبادئ التوجيهية، وال يوجد في هذه المبادئ التوجيهية أي نص يمنـع أي           
  .ق مع هذه التوصياتطرف من فرض شروط أشد صرامة تتف

  
  الوعي بشأن الطابع اإلدماني والضار لمنتجات التبـغ وبـشأن تـدخل دوائـر             إذكاء  )١(

  .مكافحة التبغصناعة التبغ في سياسات األطراف في مجال 

إن جميع شُعب الحكومات والجماهير في حاجة إلى المعرفة والوعي بشأن تدخل دوائر صناعة التبغ،                 -١٩
ويـستدعي هـذا    . وضع وتنفيذ سياسات الصحة العمومية المتعلقة بمكافحة التبـغ        ، في   في الماضي والحاضر  

  .التدخل اتخاذ إجراءات خاصة إلنجاح تنفيذ االتفاقية اإلطارية برمتها
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  التوصيات

 من االتفاقية، بإبالغ وتثقيـف جميـع        ١٢ينبغي أن تقوم األطراف، مع مراعاة أحكام المادة           ١-١
الصحة حماية سياسات ير بالطابع اإلدماني والضار لمنتجات التبغ وبضرورة شُعب الحكومات والجماه

مكافحة التبغ من المصالح التجارية وأية مصالح راسخة أخرى لدوائر صـناعة            العمومية فيما يتعلق ب   
، وباالستراتيجيات والتكتيكات التي تتبعها دوائر صناعة التبغ للتدخل في وضع وتنفيذ سياسـات              التبغ

  .لعمومية فيما يتعلق بمكافحة التبغالصحة ا

  الوعي بشأن ممارسات دوائر صناعة التبـغ       بإذكاءينبغي أن تقوم األطراف عالوة على ذلك          ٢-١
الستخدام األفراد وجماعات الضغط والمنظمات المنتسبة إليها للعمل جهراً أو تحت غطاء بالنيابة عنها              

  . صناعة التبغأو اتخاذ إجراءات رامية إلى تعزيز مصالح دوائر

 وضمان شفافية ما يتم ، التعاون مع دوائر صناعة التبغأنشطةلحد من لإرساء تدابير   )٢(
  .األنشطةمن هذه 

ينبغي، لدى وضع وتنفيذ سياسات الصحة العمومية المتعلقة بمكافحة التبغ، أن تضطلع األطراف بأي                -٢٠
قة تتفادى نشوء أي تـصور لوجـود شـراكة          شكل ضروري من أشكال التفاعل مع دوائر صناعة التبغ بطري         

 وفي حالة مشاركة دوائر صناعة      .حقيقية أو محتملة أو تعاون حقيقي أو محتمل نتيجة لهذا التفاعل أو من أجله             
  .التبغ في أي تصرف يعطي هذا التصور، ينبغي أن تعمل األطراف على منع هذا التصور أو تصحيحه

  التوصيات

اف مع دوائر صناعة التبغ إال عندما تقتضي الضرورة ذلك فقط كي            ينبغي أال تتفاعل األطر     ١-٢
تتمكن من تنظيم دوائر صناعة التبغ ومنتجات التبغ تنظيماً فعاالً، على أن يقف هذا التفاعل عند هـذا                  

  .الحد فحسب

ينبغي لألطراف، حيثما كان التفاعل مع دوائر صناعة التبغ ضرورياً، أن تضمن أن يتم هذا                 ٢-٢
وينبغي، بقدر اإلمكان، أن يتم التفاعل بصورة علنية، وعلى سبيل المثال من خـالل              . ل بشفافية التفاع

  .جلسات االستماع العلنية واإلخطارات العلنية بالتفاعل والكشف للجمهور عن سجالت هذا التفاعل

غير القابلة لإلنفاذ مع    غير الملزمة أو    إبرام االتفاقات   رفض  رفض إقامة الشراكات و     )٣(
  .دوائر صناعة التبغ

ينبغي أال تكون دوائر صناعة التبغ شريكة في أي مبادرة متصلة بوضع أو تنفيذ سياسـات الـصحة                    -٢١
  .العمومية، ألن مصالحها تتضارب مباشرة مع مرامي الصحة العمومية

  التوصيات

ير الملزمة أو   غإبرام االتفاقات   و إقامة الشراكات    أن تقبل أو تدعم أو تؤيد     ألطراف  لينبغي  ال    ١-٣
ـ            الدخول في  ، فضالً عن حظر   غير القابلة لإلنفاذ    ة أية ترتيبات طوعية مع دوائر صناعة التبـغ أو أي

  . تعزيز مصالحهاعلىيعمل ممن  شخص  أيهيئة أو
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ال ينبغي لألطراف أن تقبل أو تدعم أو تؤيد قيام دوائر صناعة التبغ بتنظيم مبادرات تثقيـف                   ٢-٣
لترويج لها أو المشاركة فيها أو تنفيذها وال أية مبادرات أخرى ترتبط بصورة             الشباب والجمهور أو ا   

 .مباشرة أو غير مباشرة بذلك بمكافحة التبغ

ال ينبغي لألطراف أن تقبل أو تدعم أو تؤيد أية مدونة قواعد سلوك طوعيـة أو أي صـك                     ٣-٣
 .تبغ القابلة لإلنفاذ قانوناًطوعي مما تضعه دوائر صناعة التبغ وتقدمه كبديل لتدابير مكافحة ال

ال ينبغي لألطراف أن تقبل أو تدعم أو تؤيد أي عرض لتقديم المساعدة أو أي تشريع مقترح                   ٤-٣
لمكافحة التبغ أو أي سياسة مقترحة مما تصوغه دوائر صناعة التبغ أو مما تتم صـياغته بالتعـاون                  

 .معها

  . تضارب مصالح مسؤولي الحكومة وموظفيهاتالفي  )٤(

و تجارية أمن المرجح للغاية أن يترتب أثر سلبي على إشراك المنظمات أو األفراد ممن لديهم مصالح              -٢٢
ويعـد  .  في صياغة سياسات الصحة العمومية فيما يتعلق بمكافحة التبغ         ائر صناعة التبغ  في دو مصالح راسخة   

 العـاملين فـي ميـدان       امصالح مسؤولي الحكومة وموظفيه    وضع قواعد واضحة بشأن منع حاالت تضارب      
  .مكافحة التبغ وسيلة مهمة لحماية هذه السياسات من تدخل دوائر صناعة التبغ

ويمكن أن يحدث تضارب في المصالح بفعل ما تعرضه دوائر صناعة التبغ على المؤسسات الحكومية          -٢٣
وتحـدث  . ويـل للبحـوث   أو المسؤولين أو الموظفين الحكوميين من مبالغ وهدايا وخدمات نقدية أو عينية وتم            

حاالت التضارب في المصالح حتى إن لم يقطع في المقابل وعد بالنظر في األمر المعني إيجابياً، ألن احتمـال    
تأثير المصلحة الشخصية على المسؤوليات الرسمية قائم، مثلما تقر به مدونة قواعد سلوك الموظفين العموميين               

تحدة، ومثلما تقر به عدة منظمات حكومية ومنظمات إقليميـة للتكامـل             الجمعية العامة لألمم الم    اعتمدتهاالتي  
  .االقتصادي

  التوصيات

ة بشأن الكشف عـن حـاالت تـضارب المـصالح           سياسوضع   األطراف   ينبغي أن تشترط    ١-٤
ومعالجتها، تنطبق على جميع المعنيين بوضع وتنفيذ سياسات الصحة العمومية فيما يتعلـق بمكافحـة     

  . المسؤولون والموظفون والمستشارون والمتعاقدون الحكوميونالتبغ، بمن فيهم

لموظفين العموميين، تـصف    ينبغي أن تصوغ األطراف وتعتمد وتطبق مدونة لقواعد سلوك ا           ٢-٤
 .المعايير التي ينبغي أن يتقيد بها الموظفون في تعامالتهم مع دوائر صناعة التبغ

سياسات الـصحة    بأي عمل يتعلق بوضع وتنفيذ       ينبغي أال تمنح األطراف عقوداً لالضطالع       ٣-٤
العمومية فيما يتعلق بمكافحة التبغ للجهات المرشحة أو المقدمة للعطاءات مادامت مصالحها متضاربة             

 .مع السياسات الموضوعة لمكافحة التبغ

ينبغي أن تضع األطراف سياسات واضحة تطالب األفراد الذين يشغلون مناصب عامة ممـن       ٤-٤
سياسات الصحة العمومية فيما يتعلق بمكافحة التبغ وضع وتنفيذ  كانوا يؤدون دوراً معيناً في يؤدون أو

بإبالغ مؤسساتهم بأي نية لديهم للمشاركة في أي نشاط مهني داخل دوائر صناعة التبـغ، بـصرف                 
النظر عما إذا كان النشاط مربحاً أم غير مربح، وذلك في غضون فترة زمنية محـددة بعـد تـركهم                    

 . الخدمة
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ينبغي أن تضع األطراف سياسات واضحة تطالب من يقدمون الطلبات للتعيين في الوظـائف                ٥-٤
العمومية التي لها دور في وضع وتنفيذ سياسات الصحة العمومية فيما يتعلق بمكافحة التبغ بأن يعلنوا                

ظر عما إذا كان    عن أي نشاط مهني حالي أو سابق داخل أي دائرة من دوائر صناعة التبغ بصرف الن               
 .مربحاً أم غير مربح

ينبغي لألطراف أن تشترط على المسؤولين الحكوميين اإلعالن عن المصالح المباشرة فـي               ٦-٤
  .دوائر صناعة التبغ وأن ينأوا بأنفسهم عنها

ال ينبغي أن تكون للمؤسسات الحكومية والهيئات التابعة لها أية مصلحة ماليـة فـي دوائـر           ٧-٤
إال إذا كانت مسؤولة عن إدارة مصلحة ملكية طرف ما في دائرة من دوائر صناعة التبغ صناعة التبغ 
  .المملوكة للدولة

ال ينبغي أن تسمح األطراف ألي شخص توظفه دوائر صناعة التبغ وال ألي كيان يعمل على                  ٨-٤
ذ سياسة  تعزيز مصالحها بأن يصبح عضواً في هيئة أو لجنة حكومية أو فريق استشاري يضع أو ينف               

 .لمكافحة التبغ أو سياسة صحية عمومية

ينبغي أال ترشح األطراف أي شخص يعمل في دوائر صناعة التبغ أو أي كيان يعمل علـى                   ٩-٤
تعزيز مصالح هذه الدوائر، لعضوية الوفود المشاركة في اجتماعات مـؤتمر األطـراف أو هيئاتـه                

 .تمر األطرافالفرعية أو أية هيئات أخرى منشأة طبقاً لقرارات مؤ

ينبغي أال تسمح األطراف ألي مسؤول أو موظف يعمل في هيئة حكومية أو نصف حكومية                 ١٠-٤
 .أو شبه حكومية بقبول مبالغ أو هدايا أو خدمات، سواء أكانت نقدية أم عينية، من دوائر صناعة التبغ

ـ            ١١-٤ راف تـدابير فعالـة     ينبغي، مع مراعاة القانون الوطني والمبادئ الدستورية، أن تتخذ األط
لتحظر المساهمات المقدمة من دوائر صناعة التبغ أو من أي كيان يعمل على تعزيز مـصالح هـذه                  
الدوائر، إلى األحزاب السياسية أو المرشحين أو الحمالت السياسية أو لتشترط اإلفصاح عـن هـذه                

 .المساهمات

  .تبغ شفافة ودقيقة من دوائر صناعة الالمقدمةالمطالبة بأن تكون المعلومات   )٥(

 األطراف إلى   تحتاجتخاذ تدابير فعالة تمنع تدخل دوائر صناعة التبغ في سياسات الصحة العمومية،             ال  -٢٤
 مـن  ١٢وتطالب المـادة   . عمل هذه الدوائر  الدوائر وممارساتها، لتكفل بذلك شفافية      هذه  معلومات عن أنشطة    

  .ذه المعلومات طبقاً ألحكام القانون الوطنياالتفاقية األطراف بتعزيز حصول عامة الناس على ه

 من االتفاقية تطالب األطراف، ضمن جملة أمور، بتشجيع وتسهيل تبادل المعلومـات             ٤-٢٠والمادة    -٢٥
من االتفاقية، ينبغي لكـل     ) ج( الفقرة   ٤-٢٠ووفقاً ألحكام المادة    . المتصلة بممارسات صناعة التبغ وزراعته    

 الدولية المختصة على إقامة وصيانة نظام عالمي لجمع وتوزيـع المعلومـات             طرف أن يتعاون مع المنظمات    
على نحو منتظم عن إنتاج التبغ وصناعته وعن أنشطة دوائر صناعة التبغ التي لها وقـع علـى االتفاقيـة أو                     

  .األنشطة الوطنية لمكافحة التبغ
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  التوصيات

يع عمليات دوائـر صـناعة التبـغ        وتعزز تدابير تكفل شفافية جم     األطراف   ينبغي أن تطبق    ١-٥
  ١.وأنشطتها

ينبغي أن تطالب األطراف دوائر صناعة التبغ ومن يعملون على تعزيز مصالح هذه الدوائر                ٢-٥
إنتاج التبغ وصناعته وحصته في األسـواق وتـسويقه والنفقـات           بتقديم المعلومات بصفة دورية عن      

 أنشطة أخرى بما فيهـا المـساهمات المقدمـة          المصروفة على تسويقه واإليرادات المتأتية منه وأية      
لممارسة الضغوط وألغراض األعمال الخيرية والسياسية وجميع األنشطة األخرى غيـر المحظـورة    

 . أو التي لم تُحظر بموجبها بعد١ من االتفاقية١٣بموجب أحكام المادة 

غ والمنظمـات   ينبغي أن تطالب األطراف بوضع قواعد لكشف أو تسجيل دوائر صناعة التب             ٣-٥
 .المنتسبة إليها واألفراد الذين يتصرفون بالنيابة عنها، بما في ذلك جماعات الضغط

ينبغي أن تفرض األطراف جزاءات إلزامية على دوائر صناعة التبـغ فـي حـال تقـديمها                   ٤-٥
 .معلومات زائفة أو مضللة، طبقاً للقانون الوطني

الة، تشريعية وتنفيذيـة وإداريـة وغيرهـا، تكفـل     ينبغي أن تعتمد األطراف وتنفذ تدابير فع    ٥-٥
 من االتفاقية، على طائفـة واسـعة مـن          ١٢ من المادة ) ج(، طبقاً ألحكام الفقرة     عامة الناس حصول  

المعلومات عن أنشطة دوائر صناعة التبغ فيما يتصل بأغراض االتفاقية، مثل إيداعها فـي مـستودع                
 .عام

" مـسؤولة اجتماعيـاً   "بأنهـا    دوائر صناعة التبغ      األنشطة التي تصفها   إلغاء تطبيع   )٦(
وتنظيم هذه األنشطة بقدر اإلمكان، على أن يشتمل ذلك وال يقتصر علـى األنـشطة               

  ."المسؤولية االجتماعية للشركات"الموصوفة بأنها 

  لتنأى بصورتها بعيداً عن الطابع     توصف بأنها مسؤولة اجتماعياً   تضطلع دوائر صناعة التبغ بأنشطة        -٢٦
واألنـشطة التـي    . وتنفيذها الفتاك للمنتج الذي تصنعه وتبيعه، أو للتدخل في وضع سياسات الصحة العمومية           

والتي تهدف إلى الترويج الستهالك التبغ هي اسـتراتيجية         " مسؤولة اجتماعياً "تصفها دوائر صناعة التبغ بأنها      
  .تبغ والترويج له ورعايتهتسويق وعالقات عامة تندرج ضمن تعريف االتفاقية لإلعالن عن ال

 فإن المسؤولية االجتماعية للشركات التي تتحملها دوائر صناعة ٢وبالنسبة إلى منظمة الصحة العالمية،  -٢٧
التبغ ليست سوى تناقض أصيل، ألن الوظائف األساسية لهذه الدوائر تتضارب مع مرامي سياسـات الـصحة                 

  .يتعلق بمكافحة التبغفيما العمومية 

  التوصيات

إبالغ وتوعية جميع شُعب الحكومات والجماهير بالغرض والنطاق         األطراف   ينبغي أن تكفل    ١-٦
  .التي تضطلع بها دوائر صناعة التبغو لألنشطة التي توصف بأنها مسؤولة اجتماعياًالحقيقيين 

                                                           
  .دون المساس باألسرار التجارية أو المعلومات السرية المحمية بموجب القانون    ١
 ,Tobacco industry and corporate social responsibility-an inherent contradiction. Genevaمنظمة الصحة العالمية   ٢

World Health Organization, 2004.                                                                                                            
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التبغ التي توصف بأنهـا مـسؤولة       صناعة  ، أنشطة دوائر    أو تدعم األطراف  ينبغي أال تؤيد      ٢-٦
 .تلك الدوائر أو تشارك في أنشطتها أو تقيم شراكات مع ماعياًاجت

ينبغي أال تسمح األطراف من قبل دوائر صناعة التبغ أو أي شخص يتصرف بالنيابة عنهـا                  ٣-٦
 أو عن المبالغ المنفقة على هـذه األنـشطة،          أنشطة توصف بأنها مسؤولة اجتماعياً    بالكشف علناً عن    

ترط فيها قانوناً الكشف عن هذه المعلومات إلعداد تقرير عن تلك النفقـات،             عدا الحاالت التي يش    فيما
 ١.مثلما هو الحال في إعداد التقارير السنوية

ينبغي أال تسمح األطراف ألي شُعبة من شُعب الحكومة أو القطاع العام بقبـول مـساهمات                  ٤-٦
مات أخرى مقدمة من دوائر صناعة      سياسية أو اجتماعية أو مالية أو تعليمية أو مجتمعية أو أية مساه           

التبغ أو ممن يعملون على تعزيز مصالحها، باستثناء التعويضات التي تدفع بموجب التسويات القانونية            
  .أو التي صدرت بها أوامر بحكم القانون أو بحكم اتفاقات ملزمة قانوناً وقابلة لإلنفاذ

  .تفضيلية التبغ معاملة دوائر صناعة معاملةعدم   )٧(

يشجع بعض الحكومات االستثمارات الموظفة من قبل دوائر صناعة التبغ، بل يصل األمر إلـى حـد                   -٢٨
  .إعانتها بحوافز مالية، كإعفائها جزئياً أو كلياً من الضرائب المطالبة قانوناً بإيتائها بشكل أو بآخر

ا الـسيادي فـي تحديـد       وينبغي أن تحترم األطراف التزاماتها بشأن مكافحة التبغ دون المساس بحقه            -٢٩
  .وإرساء سياساتها االقتصادية والمالية والضريبية

  التوصيات

 أي حوافز أو امتيازات أو فوائد لدوائر صناعة التبـغ مـن أجـل                األطراف ينبغي أال تمنح    ١-٧
  .ترسيخ أعمالها التجارية أو تسييرها

ولة أن تستثمر في دوائـر      ال ينبغي لألطراف التي ليست لديها دوائر صناعة تبغ مملوكة للد            ٢-٧
أما األطراف التي لديها دوائر صناعة تبغ مملوكـة للدولـة           . صناعة التبغ والمشاريع ذات الصلة بها     

فينبغي أن تضمن أال يحول أي استثمار في دوائر صناعة التبغ بينها وبين التنفيذ التام التفاقية منظمة                 
  .الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ

 . لدوائر صناعة التبغتفضيليال ينبغي أن تمنح األطراف أي إعفاء ضريبي   ٣-٧

 صناعة التبغ المملوكة للدولة بنفس طريقة معاملة سائر دوائر صناعة           دوائرمعاملة    )٨(
  .التبغ

يمكن أن تكون دوائر صناعة التبغ مملوكة للحكومة أو غير مملوكة لها أو أن تجمـع ملكيتهـا بـين                      -٣٠
  .نطبق هذه المبادئ التوجيهية على جميع دوائر صناعة التبغ، بصرف النظر عن ملكيتهاوت. الفئتين

  

                                                           
 من اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحـة التبـغ هـذا              ١٣تتناول المبادئ التوجيهية لتنفيذ المادة          ١

  .ايتهالموضوع من منظور اإلعالن عن التبغ والترويج له ورع
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  التوصيات

أي  صناعة التبغ المملوكة للدولة بنفس طريقة معاملة         دوائرينبغي أن تكفل األطراف معاملة        ١-٨
  . فيما يخص وضع سياسات مكافحة التبغ وتنفيذهادوائر صناعة التبغدائرة أخرى من 

الفصل بين وضع سياسات مكافحة التبغ وتنفيذها وبـين اإلشـراف           أن تكفل األطراف     نبغيي  ٢-٨
 .على إحدى دوائر صناعة التبغ أو إدارتها

أال يكون ممثلو دوائر صناعة التبغ المملوكة للدولة أعـضاء فـي            أن تكفل األطراف     ينبغي  ٣-٨
عية أو أية هيئات أخرى منشأة عمـالً         مؤتمر األطراف أو هيئاته الفر     اجتماعاتالوفود المشاركة في    

  .بقرارات المؤتمر

  اإلنفاذ والرصد

  اإلنفاذ

ينبغي أن تنشئ األطراف آليات إنفاذ أو أن تستفيد قدر المستطاع من آليات اإلنفاذ القائمة مـن أجـل                     -٣١
  . من االتفاقية وهذه المبادئ التوجيهية٣-٥الوفاء بالتزاماتها بموجب المادة 

  هذه المبادئ التوجيهيةو من االتفاقية ٣-٥ادة رصد تنفيذ الم

 لـضمان وضـع     هذه المبادئ التوجيهية  و من االتفاقية اإلطارية     ٣-٥رصد تنفيذ المادة    ال غنى عن      -٣٢
والبد أيضاً من أن يشمل هذا األمر رصد دوائر صناعة التبغ، وذلك باتباع . وتنفيذ سياسات فعالة لمكافحة التبغ

قائمة، مثل قاعدة البيانات التابعة لمبادرة المنظمة للتحرر من التبغ والخاصة برصد دوائـر              النماذج والموارد ال  
  .صناعة التبغ

ويمكن أن تؤدي المنظمات غير الحكومية وسائر أعضاء المجتمع المدني، ممن ال ينتسب إلى دوائـر                  -٣٣
  .صناعة التبغ، دوراً أساسياً في رصد أنشطة دوائر صناعة التبغ

د من أن تتضمن مدونات قواعد السلوك أو أن يتضمن النظام األساسي للموظفين في جميع شُعب                والب  -٣٤
وإضافة إلى ذلك . ، وذلك مع توفير الحماية الكافية للمبلّغين عن المخالفات  "مبلّغ عن المخالفات  "الحكومة وظيفة   

ادئ التوجيهية، من قبيل توفير إمكانية ينبغي تشجيع األطراف على استخدام وإنفاذ آليات تكفل االمتثال لهذه المب          
  .رفع الدعاوى القضائية وتطبيق إجراءات الشكاوى، مثل نظام أمين المظالم

  التعاون الدولي وتحديث المبادئ التوجيهية وتنقيحها

ال غنى عن التعاون الدولي من أجل التقدم في منع دوائر صناعة التبغ من التدخل في صياغة سياسات   -٣٥
 من االتفاقية األساس الذي يستند إليه في جمع         ٤-٢٠وتوفر المادة   . عمومية فيما يتعلق بمكافحة التبغ    الصحة ال 

وتبادل المعارف والخبرات المتعلقة بممارسات دوائر صناعة التبغ، مع مراعاة وتلبية االحتياجـات األساسـية        
  .قاليةللبلدان النامية األطراف واألطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انت
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وقد بذلت فعالً جهود من أجل تنسيق عملية جمع ونشر الخبرات الوطنيـة والدوليـة فيمـا يخـص                     -٣٦
. االستراتيجيات والتكتيكات التي تستخدمها دوائر صناعة التبغ، ومن أجل رصد أنشطة دوائر صـناعة التبـغ               

. ستراتيجيات دوائر صـناعة التبـغ     وستستفيد األطراف من تبادل الخبرات القانونية واالستراتيجية للتصدي ال        
 من االتفاقية على أن يخضع تبادل المعلومات ألحكام القوانين الوطنيـة بـشأن الـسرية                ٤-٢١وتنص المادة   
  .والخصوصية

  التوصيات

نظراً ألن االستراتيجيات والتكتيكات التي تتبعها دوائر صناعة التبغ تتطور باسـتمرار فإنـه ينبغـي                  -٣٧
ه المبادئ التوجيهية بصورة دورية لضمان استمرارها في توفير إرشادات فعالة لألطراف            استعراض وتنقيح هذ  

  .سياساتها الخاصة بالصحة العمومية فيما يتعلق بمكافحة التبغ من تدخل دوائر صناعة التبغعن حماية 

فاقية منظمـة   ينبغي لألطراف التي تقدم تقاريرها على استمارة التبليغ الحالية الموضوعة في إطار ات              -٣٨
الصحة العالمية اإلطارية أن تقدم معلومات عن إنتاج التبغ وصنعه وعن أنشطة دوائر صناعة التبغ التي تؤثر                 

وتسهيالً لهذا التبادل ينبغي أن تكفل أمانة االتفاقية تجـسيد          . في االتفاقية أو في األنشطة الوطنية لمكافحة التبغ       
ية في المراحل الالحقة من استمارة التبليغ التي سيتدرج مؤتمر األطراف األحكام األساسية لهذه المبادئ التوجيه  
  .في اعتمادها كي تستخدمها األطراف

نظراً لألهمية القصوى التي يكتسيها موضوع منع دوائر صناعة التبغ من التدخل في أي سياسة مـن                   -٣٩
قد ينظر على ضوء الخبرات الخاصة      سياسات الصحة العمومية فيما يتعلق بمكافحة التبغ فإن مؤتمر األطراف           

  . من االتفاقية٣-٥ فيما يتعلق بالمادة بتنفيذ هذه المبادئ التوجيهية فيما إذا كان يلزم أم ال وضع بروتوكول 
  
  

  مصادر مفيدة للحصول على المعلومات
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  مصادر المعلومات المتاحة على اإلنترنت

  : مواقع منظمة الصحة العالمية

  en/tobacco/int.who.www://http/: مبادرة التحرر من التبغ

  en/publications/resources/tobacco/int.who.www://http/ :مؤلفات المنظمة بشأن التبغ

  : المكتب اإلقليمي ألوروبا، التابع للمنظمة
http://www.euro.who.int/healthtopics/HT2ndLvlPage?HTCode=smoking 

  htm.Tobabout/ra/sde/ad/english/org.paho.www://http ):باإلنكليزية واألسبانية(مكافحة التبغ في األمريكتين 
  : وفيما يلي مواقع تنشر معلومات ومواضيع عامة أو إقليمية أو وطنية تتعلق بمكافحة التبغ

   ):وصفحة خاصة عن دوائر صناعة التبغ(مؤسسة العمل الخاص بالتدخين والصحة، المملكة المتحدة 
htm.iitasl3r_ash/uk.org.newash.www://http  

 org.stopcorporateabuse.www  :المنظمة الدولية لمساءلة الشركات وشبكة مساءلة شركات التبغ عبر الوطنية
  tobacco/org.worldbank.1www://http/: ديات مكافحة التبغاقتصا
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 htm.en_tobacco/Tobacco/style_life/ntsdetermina_ph/health/eu.europa.ec://http: المفوضية األوروبية

  org.ensp.www://http/: الشبكة األوروبية لمنع التدخين

  org.fctc.www://http/: تحالف االتفاقية اإلطارية من أجل مكافحة التبغ

  en=lang&18=page?/org.iuhpe.www://http :صحة والتثقيف الصحياالتحاد الدولي لتعزيز ال

 2report_blicationspu=page&en=lang?/org.iuhpe.www://http :التشريعات النموذجية لمكافحة التبغ

  : مصادر المعلومات عن دوائر صناعة التبغ
htm.ind_tobacco/docs/links/supersite/site/au.edu.usyd.health.tobacco://http  

  eu.smokefreepartnership.www://http/: شراكة التحرر من التدخين

  org.thpinhf.www://http/ :معهد تعزيز الصحة في تايلند

  org.tobaccopedia.www://http/: توباكوبيديا موسوعة التبغ اإللكترونية

  : روابط إضافية إلى مواقع معنية بالتبغ

  : مواقع دولية ووطنية متعددة على اإلنترنت عن مكافحة التبغ
http://www.tobacco.org/resources/general/tobsites.html 

  : اقع وطنية على اإلنترنت عن مكافحة التبغمو
http://www.smokefreepartnership.eu/National-Tobacco-Control-websites 

  net.info-tabac.www://http/: مركز موارد مكافحة التبغ

  org.cnct.www://http): فرنسا(اللجنة الوطنية لمكافحة إدمان التبغ 

  fr.asso-oft.www://http/ :المكتب الفرنسي للوقاية من إدمان التبغ

  fr/news/org.globalink.www://http :افحة التدخين والتبغآخر األخبار عن مك

  fr.gouv.sante.www://http/ :وزارة الصحة والشباب والرياضة

  es/news/org.globalink.www://http: آخر األخبار عن مكافحة التدخين والتبغ
  

  )٢٠٠٨ نوفمبر/ تشرين الثاني ٢٢الجلسة العامة الرابعة، (
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FCTC/COP3 (8)        ٦فيما يتعلق بالمـادة     (وضع تقرير تقني حول سياسات األسعار والضرائب 
  ))ب على التبغالتدابير السعرية والضريبية الرامية إلى الحد من الطل(

  
  مؤتمر األطراف،

  
 الـواردة فـي     )التدابير السعرية والضريبية الرامية إلى الحد من الطلب على التبغ         ( ٦إذ يذكّر بالمادة      

اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ والتي تقر األطراف بموجبها بأن التدابير الـسعرية                
  ،مة في خفض استهالك التبغ من قبل مختلف فئات السكان والسيما الشبابوالضريبية وسيلة فعالة وها

  
 عن طريق أمانة االتفاقية، إلـى وضـع   ، دعوة مبادرة منظمة الصحة العالمية للتحرر من التبغ  قـرر 

تقرير تقني شامل بشأن السياسات السعرية والضريبية، بناء على مشورة الخبراء، لعرضه على دورة مـؤتمر                
  .الرابعةاألطراف 

  
  )٢٠٠٨ نوفمبر/ تشرين الثاني ٢٢الجلسة العامة الرابعة، (

  
  

FCTC/COP3 (9)      تنظيم محتويـات منتجـات     ( ١٠ و ٩وضع مبادئ توجيهية لتنفيذ المادتين
  )التبغ وتنظيم الكشف عن منتجات التبغ

  
  مؤتمر األطراف،

  
دئ توجيهية لتنفيذ المادتين بشأن وضع مباFCTC/COP2(14)  وFCTC/COP1(15)إذ يشير إلى قراريه 

من اتفاقية منظمة الصحة العالميـة       )تنظيم الكشف عن منتجات التبغ    ( ١٠و )تنظيم محتويات منتجات التبغ   ( ٩
  اإلطارية بشأن مكافحة التبغ؛

  
وإذ يحيط علماً بالمعلومات الواردة في التقرير الذي قدمه الفريق العامل إلى الدورة الثالثـة لمـؤتمر                 

   ١،عن التقدم المحرز في أعمالهاألطراف 
  

  : تكليف الفريق العامل بما يليقرر  -١
  
 خطـوة، وأن يقـدم      –أن يواصل أعماله على إعداد المبادئ التوجيهية باتباع عملية الخطوة             )١(

  مجموعة أولى من المبادئ التوجيهية إلى مؤتمر األطراف لينظر فيها في دورته الرابعة؛
  
 والتي تشمل المسؤولية عن ٢،الت المحددة في تقريره المرحلي السابقأن يواصل رصد المجا  )٢(

  االعتماد وعلم السموم؛
  
  أن يواصل دراسة التحديات واألساليب الممكنة إلنشاء مستودع عالمي للبيانات؛  )٣(

                                                           
 .FCTC/COP/3/6الوثيقة     ١

  .A/FCTC/COP/2/8الوثيقة     ٢
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أمانة االتفاقية أن تدعو مبادرة منظمة الصحة العالمية للتحرر من التبـغ إلـى االضـطالع          إلى   طلب  -٢
  :ألعمال التاليةبا

  
  :أن تعرض على نظر مؤتمر األطراف في دورته الرابعة تقريراً  )١(
  

يحدد أفضل ممارسات تقديم التقارير إلى المسؤولين عن التنظيم عـن المحتويـات               )أ(
  لك استعمال النُظم اإللكترونية؛ذواالنبعاثات وخصائص المنتجات، بما في 

  
  ر؛يحدد أفضل ممارسات إعالم الجمهو  )ب(

  
يجمع المعلومات عن الحاالت القانونية ويحلل المسائل القانونية المرتبطة باإلفصاح            )ج(

  عن مكونات المنتجات؛
  
وأن تعتمد في غضون خمس سنوات أساليب التحليل الكيميائي الختبار وقيـاس محتويـات                )٢(

لك باستعمال نظامين   ذ و ١ي،السجائر وانبعاثاتها، التي أعطاها الفريق العامل أولوية في تقريره المرحل         
لك التقرير، وأن تحيط مؤتمر األطراف علماً بانتظام        ذ من   ١٨كور في الفقرة    ذللتدخين على النحو الم   

  من خالل أمانة االتفاقية بالتقدم المحرز؛
  
وأن ترصد التقدم العلمي؛ وأن تقوم، حسب االقتضاء، بتصميم واعتماد أساليب اختبار وقياس               )٣(

 من التقرير المرحلي للفريق العامل؛ وأن تحيط        ٣٣كور في الفقرة    ذجات على النحو الم   خصائص المنت 
  مؤتمر األطراف علماً بانتظام من خالل أمانة االتفاقية بالتقدم المحرز؛

  
  : ما يليFCTC/COP2(14)، وفقاً للقرار قرر كذلك  -٣

  
بات الالزمة، بما فيهـا الترتيبـات        تقديم المساعدة واتخاذ الترتي     أمانة االتفاقية  إلىأن يطلب     )١(

الميزنية، بخصوص الفريق العامل من أجل االضطالع بعمله وضمان تمكين األطراف بالتشاور مـع              
علـى  ) عن طريق موقع محمي على شبكة اإلنترنت على سبيل المثـال          ( من االطالع،    ،هيئة المكتب 

  ليها؛مسودات النصوص المرسلة إلى الشركاء ومن إبداء التعليقات ع
  
  :أن يعتمد الجدول الزمني الوارد أدناه  )٢(
  

إتاحة إطالع األطراف على مسودة المبادئ      
التوجيهية، بناء على طلبها، من أجل إبـداء        

  تعليقاتها عليها

ستة أشهر على األقل من انعقاد الدورة الرابعـة         قبل  
  لمؤتمر األطراف

 الرابعة  ةمن انعقاد الدور  قبل أربعة أشهر على األقل        للعرض على هيئة المكتب
  لمؤتمر األطراف

 يوماً على األقل من يوم افتتاح أعمال الدورة ٦٠قبل   للتعميم على مؤتمر األطراف
 مـن النظـام     ٨المـادة   (الرابعة لمؤتمر األطراف    
  )الداخلي لمؤتمر األطراف

  
  )٢٠٠٨نوفمبر /  تشرين الثاني٢٢الجلسة العامة الرابعة، (

                                                           
 .FCTC/COP/3/6الوثيقة     ١
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FCTC/COP3 (10)تغليف وتوسيم منتجات التبغ( ١١ضع مبادئ توجيهية لتنفيذ المادة و(  
  

  مؤتمر األطراف،
  

التـدابير الـسعرية   ( من اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ    ٧ بالمادة   يذكّرإذ  
طـراف مبـادئ    ، والتي تنص على أن يقترح مـؤتمر األ        )والضريبية الرامية إلى الحد من الطلب على التبغ       

   من االتفاقية؛١٣ إلى ٨توجيهية مناسبة لتنفيذ المواد من 
  
 القاضي بإنشاء فريق عامل لوضع مبادئ توجيهية بـشأن تنفيـذ            FCTC/COP2(14)بقراره  إذ يذكّر   و

، وتقديم مسودة المبادئ التوجيهية إلى مؤتمر األطـراف         )تغليف وتوسيم منتجات التبغ   ( من االتفاقية    ١١المادة  
  ؛ دورته الثالثةفي

  
وإذ يشدد على أن هدف هذه المبادئ التوجيهية هو مساعدة األطراف على الوفاء بالتزاماتها بموجـب                

   من االتفاقية وأن الهدف منها ليس زيادة التزامات األطراف بموجب هذه المادة،١١المادة 
  

 الواردة في مرفق )وسيم منتجات التبغتغليف وت( من االتفاقية ١١ المبادئ التوجيهية لتنفيذ المادة عتمدا  -١
  ؛هذا القرار
  

  : ما يليقرر  -٢
  
 أمانة االتفاقية أن تتيح، عن طريق موقع على اإلنترنت، الدراسات والبحـوث             إلىأن يطلب     )١(

تغليـف  (  من االتفاقية  ١١وسائر المواد المرجعية المستخدمة في إعداد المبادئ التوجيهية لتنفيذ المادة           
  ؛)ات التبغوتوسيم منتج

  
 مـن االتفاقيـة     ١١تراعي المبادئ التوجيهية لتنفيذ المـادة        أمانة االتفاقية أن     إلىأن يطلب     )٢(
 التبليـغ التـي     عند وضع مسودة أسئلة الفئة الثالثة الخاصة باسـتمارة        ) تغليف وتوسيم منتجات التبغ   (

  اقية؛ من االتف٢١ بموجب المادة بالتزاماتهالوفاء في ا األطراف تستخدمها
  
أن تتـولى،    أمانة االتفاقية أن تدعو مبادرة المنظمة للتحرر مـن التبـغ إلـى               إلىأن يطلب     )٣(

 وصيانة قاعدة ، إنشاء   بالتشاور مع األطراف التي ترغب في توفير تحذيرات ورسائل صحية مصورة          
تـأليف  الصحية المصورة غير المحميـة بحقـوق ال        التحذيرات والرسائل    لتلكبيانات مركزية دولية    

   أو التي تتطلب الحصول على رخصة، بما في ذلك تلك الممنوحة مجاناً؛والنشر
  
التي تضم   الدولية   التشجيع على استخدام قاعدة البيانات المركزية      أمانة االتفاقية    إلىأن يطلب     )٤(

   المصورة؛التحذيرات والرسائل الصحية
  
 التحذيرات والرسـائل الـصحية      تخداممنح رخص اس   أمانة االتفاقية أن تيسر      إلىأن يطلب     )٥(

  ؛ بين األطراف التي يحتاج فيها إلى رخصة لالستخدام، لدى الطلبالمصورة
  
 اإلحاطة بالمادة   ومع ، من االتفاقية  ٢٢ بموجب المادة    ، مراعياً اللتزاماته  أن يشجع كل طرف     )٦(

 أي  ألحكـام االتفاقيـة   يـذه    تقاريره الدورية الخاصة بتنف    يضمنعلى أن   االتفاقية،  تلك  من  ) أ(٥-٢٦
  من هذا القرار؛) ٥(و) ٣ ( الفرعيتين الفقرتينبموجبإجراءات يتخذها 

  
  . أو ال مراجعة هذه المبادئ التوجيهيةسيبدأأن ينظر أثناء دورته الخامسة فيما إذا كان   )٧(
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  المرفق
  

  تغليف وتوسيم منتجات( ١١مبادئ التوجيهية لتنفيذ المادة ال
  ة منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغمن اتفاقي) التبغ

  
   المصطلحاتواستعمالالغرض والمبادئ 

  
  الغرض

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

الوفاء بالتزاماتها بمقتضى المـادة     مساعدة األطراف على    ل هذه المبادئ التوجيهية     توضع االتفاقيةاألطراف في   
 فعالية تدابيرها المتعلقـة بـالتغليف       زيادةقتراح تدابير يتسنى لألطراف تطبيقها من أجل        وال من االتفاقية،    ١١

 من االتفاقية على أن يتخذ كل طرف ويطبق في غضون ثالث سنوات بعد بدء نفاذ ١١وتنص المادة . والتوسيم
  .ير فعالة بشأن التغليف والتوسيم بالنسبة له، تداباالتفاقية

  
  المبادئ

  
 من االتفاقيـة    ٤ المادة    تنص  وبروتوكوالتها وضمان إنجاح تطبيق أحكامها     االتفاقيةتحقيق أغراض   ل  -٢

 إحاطة كل فرد علماً بما ينجم عن استهالك التبغ والتعـرض  بمبدأ، في جملة أمور،    على أن تستهدي األطراف   
  .وخطر الموت إدماني لدخانه من عواقب صحية وطابع

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

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

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 بتدابير ال
  
الجديـدة  تـدابير  النات وخبرات الجهات األخرى عند تحديد        بي  في حسبانها   األطراف تضعي أن   وينبغ  -٤

  .تتخذها وأن تسعى إلى تنفيذ أنجع التدابير التي يمكنها أن ،توسيمالتغليف والخاصة بال
  
 األساسـية من المبادئ    التعاون الدولي والدعم المتبادل      يعد االتفاقية من   ٢٢ و ٢٠ المادتين   ووفقاً لنص   -٥

  . من االتفاقية تنفيذاً كامالً وتحسين فعاليتها١١لتعزيز قدرة األطراف على تنفيذ المادة 
  

  استعمال المصطلحات
  
  :ألغراض هذه المبادئ التوجيهية  -٦
  

 أو  اشـتراطات أي صك قانوني يتضمن أو يحدد التزامـات أو          " تدابير قانونية " بمصطلح   يقصد  -
 على سبيل المثال ،وتشمل أمثلة هذه الصكوك. هة االختصاص المعنية حظر وفقاً لقوانين جأشكال

   اإلدارية أو التنفيذية؛والمراسيمال الحصر، التشريعات والقوانين واللوائح 
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 المـستهلك   ا يـشتريه  كرتونةأو   / و عبوةأي رسالة مدونة داخل     " إعالن داخلي "يقصد بمصطلح     -
  يرة؛مثل الوريقات أو الكراسات الصغبالتجزئة، 

أو كرتونـة   / على الجزء الخارجي من عبوة و     أي رسالة مثبتة    " إعالن خارجي "يقصد بمصطلح     -
 مثل الكراسات الصغيرة التي توضع تحت غالف السيلوفان الخارجي المستهلك بالتجزئة، يشتريها

  .غالفها الخارجي على تلصق علبة السجائر أو الذي يلف
  

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

 أن فعالية التحذيرات والرسائل الصحية تزداد       البيناتوتثبت  . اإلبالغ بمخاطر التبغ الصحية والحد من تعاطيه      
ذات  أن تكون التحذيرات     األرجح فإن من    نصية فقط والومقارنة بالتحذيرات الصحية الصغيرة     . بروزهابزيادة  
 أكبر لدى   استجابة انفعالية  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     وفعالة بوجه خاص   ، الزمن فعالة على مر   ت الصور واألكبر حجماً   ذاالتحذيرات  

 ومن العناصر األخـرى التـي     . على الصحة  بآثار التبغ    والصغاراألطفال  بينهم اإللمام بالقراءة والكتابة ومن      
لـى هـذه المـساحة      وفي أع تعزز 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 دوريةوتعديلالتحذيرات والرسائل الصحية في آن معاً؛ 

  
  عناصر التصميم

  
  الموضع 

  
 جعـل تخذ كل طرف ويطبق تدابير فعالة لـضمان          على أن ي   االتفاقية من   )٣)(ب(١-١١المادة  تنص    -٨

 التحـذيرات   تكون مواضع وينبغي أن   . التحذيرات والرسائل الصحية كبيرة وواضحة وظاهرة للعيان ومقروءة       
أن التحـذيرات  وتشير البحـوث إلـى      . اإلمكان بقدر للعيان   ظاهرة بوة وتصاميمها على الع    الصحية والرسائل

السفلي من واجهة العبـوة األماميـة        يان عندما توضع في الجزء العلوي ال      والرسائل الصحية تكون أظهر للع    
. والخلفية، علماً بأن مساحة العرض على الواجهة األمامية هي األكثر ظهوراً للعيان في معظم أنواع التغليـف                

  :وينبغي أن تشترط األطراف وضع التحذيرات والرسائل كما يلي
  

 أكثـر مـن     للعبـوة  األساسية، إذا كان     الواجهاتأو على جميع     (األمامية والخلفية على الواجهة     -
 لجعـل  فقط، وذلـك ضـماناً       إحداهماكل علبة وعبوة، عوضاً عن وضعها على        من  ) واجهتين

  ؛إلى حد بعيد للعيان الصحية ظاهرةالتحذيرات والرسائل 

لي، وذلـك  على مساحات العرض الرئيسية، وخصوصاً في الجزء العلوي منها ال في الجزء السف           -
   للعيان؛كي تكون أظهر

 بشكل اعتيادي إلى إتالف أو إخفاء نص التحذير الـصحي أو            العبوةعلى نحو ال يؤدي فيه فتح         -
  . إتالفاً أو إخفاء دائماًصورته
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سـائل المـشار إليهـا فـي         باإلضافة إلى التحذيرات والر    تشترط،وينبغي أن تنظر األطراف في أن         -٩
 الداخليـة   ات وعلى اإلعالن  جوانب العبوة ن التحذيرات والرسائل الصحية على جميع       وضع المزيد م  ،  ٨ الفقرة

  .للعبوةوالخارجية 
  

وينبغي أن تكفل األطراف عدم حجب التحذيرات والرسائل الصحية بعالمـات التغليـف والتوسـيم                  -١٠
 حجـم   ألطراف، عند تحديد   ا كما ينبغي أن تكفل   .  والخارجية األخرى الالزمة أو باإلعالنات التجارية الداخلية     

، أال  االتفاقيـة  من   ١٥ المحددة بموجب المادة     الضريبية والعالمات العالمات األخرى وموضعها، مثل األختام      
  .تحجب هذه العالمات أي جزء من أجزاء التحذيرات والرسائل الصحية

  
،  والرسائل تحذيراتضع ال ا تدابير ابتكارية أخرى فيما يخص مو      اتخاذ أن تنظر األطراف في      وينبغي  -١١

 اشتراط طبع تحذيرات ورسائل صحية على الغالف الملفوف على مرشـح            سبيل المثال ال الحصر    تشمل على 
 )الفالتـر (والمرشـحات    الـسجائر    لفأو على غيره من المواد ذات الصلة، مثل عبوات           /السيجارة و ) فلتر(

  .خدم لتدخين النارجيلة وغير ذلك من األدوات مثل األدوات التي تستالسجائرلف وورق 
  

  الحجم 
  

 على أنه ينبغي أن تغطي التحـذيرات والرسـائل الـصحية            من االتفاقية  )٤)(ب(١-١١تنص المادة     -١٢
 مـن  ٪٣٠أال تقل عن و ، أو أكثر من مساحة العرض الرئيسية      ٪٥٠ المدرجة في تغليف وتوسيم منتجات التبغ     

 ينبغي  ه فإن رسائل الصحية تزداد بزيادة حجمها    لية التحذيرات وال  نات أن فعا  ونظراً ألنه ثبت بالبي   . هذه المساحة 
 من مساحة العرض الرئيـسية      ٪٥٠ تغطي أكثر من      صحية أن تنظر األطراف في استخدام تحذيرات ورسائل      

 أن تكـون    وينبغـي .  بهـذه التحـذيرات والرسـائل      تسعى إلى تغطية أكبر جزء ممكن من هذه المساحة        أن  و
أكثر من  (محدد ولون وبأسلوب اسهل قراءتهعة بالبنط العريض بأحرف ذات حجم يطبوالتحذيرات والرسائل م

  . عموماًكي تكون أوضح للعيان وأسهل قراءة) لون
  

 ينبغي أن تبحث األطراف مسألة استبعاد المساحة المخصصة         حدود فاصلة وإذا استدعى األمر وضع       -١٣
 عند حـساب النـسبة      نفسها الرسالة    من  أو ات التحذير من حجم الصحية  التحذيرات والرسائل   ب لإلطار المحيط 

  مـضافة  لإلطارالمخصصة المساحة أن تكون بعبارة أخرى، التي تشغلها ويعني هذا،المئوية لمساحة العرض  
  . ضمنهاأن تدخلإلى النسبة المئوية الكلية للمساحة المشغولة بالتحذيرات والرسائل الصحية، ال 

  
  استخدام الصور 

  
 تغليـف   المدرجة فـي   على أن التحذيرات والرسائل الصحية       من االتفاقية  )٥)(ب(١-١١لمادة  تنص ا   -١٤

نات أن التحذيرات   وتثبت البي . نقوشاًأو  منتجات التبغ قد تتخذ شكل الصور أو النقوش أو تشمل صوراً            وتوسيم  
. التي تشمل نصوصاً فقط   تلك   أكثر فعالية بكثير من      معاً تكون  التي تشمل صوراً ونصوصاً       الصحية والرسائل

من تقل مستويات إلمامهم بالقراءة  إيصالها إلى إمكانيةكما أن لهذه التحذيرات والرسائل فائدة إضافية تتمثل في       
.  نصوص هـذه التحـذيرات والرسـائل       التي كُتبت بها  ) لغاتال(لغة  ال وإلى غير القادرين على قراءة       والكتابة

 شـروط  ضمن ، وبألوان متعددة، مالئمة من الناحية الثقافيةنقوشو وينبغي أن تشترط األطراف وضع صور أ      
 وينبغي لألطراف أن تضع التحذيرات الصحية المصورة في مساحتي العرض           .التي تحددها التغليف والتوسيم   

أو على جميع الواجهات الرئيـسية إذا كـان         (الرئيسيتين على واجهتي العبوة األمامية والخلفية لمنتجات التبغ         
  ).بوة أكثر من واجهتينللع
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وتظهر البينات أنه عند مقارنة التحذيرات والرسائل الصحية المصورة بتلك التي تشمل نصوصاً فقط                -١٥
  :يتبين أن التحذيرات والرسائل المصورة

  
  ؛يرجح أن تكون أكثر لفتاً للنظر  -

   التبغ أنها أكثر فعالية؛يرى من يتعاطون  -

   الزمن؛ بمروريرجح استمرار وضوحها  -

   بشكل أفضل؛تبلغ بمخاطر تعاطي التبغ على الصحة  -

   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    ذات الصور أن تحد كثيراً من تأثير صور       لتحذيرات والرسائل   لن أيضاً   ويمك  -١٦

  . عموماًاألغلفة وأن تقلل جاذبية العبوات
  

 أمكـن،   حيثمـا ستخدامها في تغليف منتجات التبغ ينبغي أن تحصل األطراف،          الصور  الوعند إعداد     -١٧
 مـصممي الرسـوميات وسـائر      تمكين   بدالً من يفها ونشرها،   على ملكية هذه الصور أو على كامل حقوق تأل        

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 الصوراستخدامجال أمام األطراف لمنح رخص لجهات اختصاص أخرى من أجل  اليفسح ذلكأن 
  

  األلوان 
  

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

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

  . إلى أقصى حد ممكن قراءتهاولفتها للنظر وتسهل النصية
  

  التغاير 
  

ويمكن .  على أن تكون التحذيرات والرسائل الصحية متغايرة       من االتفاقية  )٢)(ب(١-١١تنص المادة     -١٩
 أو من خـالل تحديـد       واحد التغاير عن طريق عرض العديد من التحذيرات والرسائل الصحية في آن             تحقيق

راف إمكانية استخدام كال    وينبغي أن تبحث األط   .  الصحية موعد يتعين بعده تغيير محتوى التحذيرات والرسائل      
  .نمطي التغاير

  
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  
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 والتغييـرات المدخلـة علـى طريقـة          الصحية عتبر تغاير التحذيرات والرسائل   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   الرسائل  اليرات و تحذالطباعة  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

  
 ذ أكثر من التحذيرات والرسائل الصحية المحددة منوينبغي أن تنظر األطراف في تعيين مجموعتين أو  -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           للتناوب تدريجية   األطراف فترة 
  .معاًفي آن 

  
  محتوى الرسائل 

  
احتمال إحداثها الوقع المرجو منها، أن يعزز  استخدام طائفة من التحذيرات والرسائل الصحية من شأن  -٢٣

 التحـذيرات  تتنـاول وينبغـي أن  . مختلف النـاس ها لدى ألن أصداء التحذيرات والرسائل المختلفة تجد ضالت   
 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(صادية واالجتماعية الضارة الحصائل االقت  -

 األب بالمرض نتيجة للتـدخين أو       كإصابة (األشخاص الذين يهمنا أمرهم   تأثير تعاطي التبغ على       -
  ). مبكراً من جراء تعرضه لدخان التبغاألحبابوفاة أحد 

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

  .الضارة وممارسات دوائر صناعة التبغ
  

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

  .والداعمةوالمعلومات اإليجابية 
  

٢٦-   عنـدما تـسلط     أكثر فعالية  أن تكون التحذيرات والرسائل الصحية       المرجحنات إلى أن من     وتشير البي
 الطابع الشخصي علـى محتواهـا مـن    تضفي ما وعند ، بتعاطي التبغ  ئة المرتبطة الضوء على االنفعاالت السي   

ويمكن أن تتسم التحذيرات والرسائل التي تثير       . أقرب إلى التصديق وأنسب لمن توجه إليهم      المعلومات لجعلها   
ى من يتعاطون لزيادة الحافز لد سلبية، كالخوف، بطابع الفعالية، والسيما عندما تقترن بمعلومات معدة انفعاالت

  .التبغ كي يقلعوا عن تعاطيه ولتعزيز ثقتهم في قدرتهم على ذلك
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 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    أهميةً األمور التي تكتسي  
  . موارد إضافيةتتطلبقد عن تعاطي التبغ زيادة الطلب على الخدمات المتصلة باإلقالع 

  
  اللغة

  
المعلومات األخرى   على أن يشترط كل طرف أن تظهر التحذيرات و         من االتفاقية  ٣-١١تنص المادة     -٢٨

 على كل علبة وعبوة من منتجـات التبـغ،          ١١ من المادة    ٢و) ب(١الفقرتين  الواردة في النص والمحددة في      
  .لغاته الرئيسية على أي شكل من أشكال التغليف والتوسيم الخارجيين لهذه المنتجات بلغته أوكذلك و
  

 أن تُعـرض  ثر من لغـة رئيـسية واحـدة         ومن الممكن في دوائر االختصاص التي تُستخدم فيها أك          -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 دائرلغةمختلفة أو الجمع بين أكثر من 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 لى المصدر للعزو إ  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 تأثيرهلتحذير  المصدر مصداقية االعزو إلىاستخدام 
  

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

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

  المعلومات عن المكونات واالنبعاثات
  

 على أن تتضمن كل علبة وعبوة من منتجات التبغ، ويتضمن أي شكل من االتفاقية ٢-١١تنص المادة   -٣٢
، )ب(١-١١ المادةالتحذيرات المحددة في  لهذه المنتجات، باإلضافة إلى شكال التغليف والتوسيم الخارجيينمن أ

  .معلومات عن مكونات منتجات التبغ ذات الصلة وانبعاثاتها، حسبما تحدده السلطات الوطنية
  

 على كل علبـة أو      مناسبةوعلى األطراف لدى وفائها بهذا االلتزام أن تشترط عرض عبارات نوعية              -٣٣
الدخان المنبعـث مـن هـذه       " أمثلة هذه العبارات     ومن. منها االنبعاثات الصادرة    بشأنعبوة من منتجات التبغ     

 مادة ٦٠ يعرضك ألكثر من التدخين"و." من المواد المسرطنةعلى مادة البنزين المعروفة بأنها يحتوي  السجائر  
 مـساحة العـرض     على أجزاء من   هذه المعلومات    إظهاركما ينبغي أن تشترط األطراف      ." كيميائية مسرطنة 
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 ال تـشغلها التحـذيرات      )من قبيل وضعها على جانب العلبة     ( تُوضع على مساحة عرض بديلة       الرئيسية أو أن  
  .والرسائل الصحية

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

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

  ".تروزاميناتنيال منخفضة من
  

  .٤٥ إلى ٤٣ وينبغي قراءة الفقرات الثالث الواردة أعاله باالقتران مع الفقرات  -٣٥
  

  عالة للتغليف والتوسيماالشتراطات الفعملية وضع 
  

  فئة المنتجاالعتبارات الخاصة ب
  

 أن تحمل كـل  بما يضمن كل طرف بأن يتخذ ويطبق تدابير فعالة     من االتفاقية  )ب(١-١١تلزم المادة     -٣٦
 ، ويحمل أي شكل من أشكال التغليف والتوسيم الخـارجيين لهـذه المنتجـات             ،علبة وعبوة من منتجات التبغ    

 أو   الصغيرة إعفاءات للشركات الصغيرة أو العالمات التجارية     أي  وينبغي عدم منح    . ةتحذيرات ورسائل صحي  
 مسألة اشتراط وضع تحذيرات ورسائل صـحية        وينبغي أن تبحث األطراف   .  منتجات التبغ  ألنواع مختلفة من  

ـ الذي ال يدخن منتجات التبغ، كالسجائر والسيجار والتبغ     حسب اختالف مختلفة   ات البيـدي   وتبغ الغليون ولفاف
  .رجيلة، وذلك للتركيز بشكل أفضل على األضرار الصحية الناجمة عن كل منتجاوتبغ الن

  
  أنواع التغليف المختلفة

  
 منتجات التبغ الموجودة ضـمن دائـرة        تغليفوينبغي أن يكون لدى األطراف فهم شامل لشتى أنواع            -٣٧

ل الصحية المقترحة على كل نوع تغليف وشكله،         وينبغي أن تبين كيفية تطبيق التحذيرات والرسائ       ،اختصاصها
أو العلـب    االنزالقية المعدنية   العلب ذات الغطاء القالب أو العلب      أو األكياس أو     العلبعلب الصفيح أو    المثل  

العبوات المحتوية على وحدة واحدة من       أو   الصافية أو العلب الكرتونية أو األغلفة الشفافة أو األغلفة          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
  

  قبل الطرح في السوقاالختبار 
  

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

، من قبيل العمل من دون قصد على زيادة الرغبة فـي            المتعمدةويمكن أن يتيح هذا االختبار تحديد اآلثار غير         
 المجتمـع المـدني غيـر       تنظيمات دعوة    النظر في  وينبغي.  من الناحية الثقافية   التدخين، وتقييم مدى مالءمتها   
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قبل الطرح في السوق أقل      االختبار   يكون قد وأخيراً. عمليةالمنتسبة إلى دوائر صناعة التبغ لإلسهام في هذه ال        
  . إدخال تعديالت على التدابير القانونية في مرحلة الحقةتكلفة من

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

 مجموعات بسيطة يتم التركيـز عليهـا مـن        ويمكن الحصول على معلومات قيمة من       . باهظ التكلفة معقداً أو   
بار بالتزامن ويمكن تنفيذ االخت. المستهدفين أو من شبكة اإلنترنت بوصفها بديالً سريعاً ورخيص التكلفة         السكان  

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

  اإلعالم والمشاركة
  

التأييـد  وسيـساعد   .  تحذيرات ورسائل صحية جديدة    إدخالينبغي أن تبلغ األطراف الجمهور بمقترح         -٤١
  األطراف أن تكفل ينبغيومع ذلك. يدة الصحية الجد هذه التحذيرات والرسائلالجماهيري األطراف على إدخال

  .االتفاقيةتنفيذ ال داعي له في  إلى تأخير  في هذا األمرأال يؤدي إبالغ الجمهور بالمعلومات وإشراكه
  

  التواصلدعم أنشطة 
  

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              . مةومستدا

  . الجديدة الصحيةالتثقيفي للتحذيرات والرسائل
  

  فرض قيود فعالة على التغليف والتوسيم
  

  المضللة أو الخادعة التغليف والتوسيم  أشكالمنع
  

 على أن يتخذ كل طرف ويطبق وفقاً لقانونه الوطني تدابير فعالـة             ةمن االتفاقي  )أ(١-١١تنص المادة     -٤٣
لضمان عدم الترويج عن طريق تغليف منتج التبغ وتوسيمه، ألي منتج من منتجات التبغ بأي وسيلة كاذبـة أو                   
مضللة أو خادعة أو قد تعطي انطباعاً خاطئاً عن خصائصه أو آثاره الصحية أو أخطاره أو انبعاثاته، بما في                   
ذلك أي عبارة أو بيان وصفي أو عالمة تجارية أو عالمة رمزية أو أي عالمة أخرى ممـا يعطـي بـصور                      

وقد يشمل ذلك عبارات    . مباشرة أو غير مباشرة االنطباع الخاطئ بأن أحد منتجات التبغ أقل ضرراً من غيره             
وال تقيـد   .  وليست شاملة  لالسترشاد هي   ، وهذه القائمة  "لطيفة"أو  " خفيفة للغاية "أو  " خفيفة"أو  " قليلة القار "مثل  

العبارات فحـسب،   هذه   استعمال، بحظر   )أ(١-١١األطراف عند وفائها بااللتزامات المقطوعة بموجب المادة        
 تـضلل يماثلها من عبارات بأي لغة قد      وما" ممتازة"و" فائقة"وإنما عليها أن تحظر أيضاً استخدام عبارات مثل         

  .المستهلك
  

 مثـل ( التغليف والتوسيم    في ات النسب الدالة على حصائل االنبعاث     إدراجتحظر األطراف   وينبغي أن     -٤٤
 عالمة تجاريـة أو ماركـة تجاريـة         ضمن عند استخدامها    حتى )نسب القار والنيكوتين وأول أكسيد الكربون     

تمدة مـن   المـس 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 نات وبائية أو علمية قاطعة تثبت أن السجائر التي تخلف مستوى أدنى من حصائل الدخان المنبعث من بي
وقد أفضى تـسويق الـسجائر      . ائل المذكورة  هي أقل ضرراً من السجائر التي يرتفع فيها مستوى الحص          اآللة
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 من  بالمستوى المذكور من حصائل القار والنيكوتين إلى شيوع اعتقاد خاطئ مؤداه أن هذه السجائر أقل ضرراً               
  .غيرها

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

  .دعه بحيث يعتقد أن تعاطي منتجات التبغ مأمون في أي وقت أو يخذلك يضلل المستهلك
  

  التغليف البسيط
  

ينبغي أن تنظر األطراف في اتخاذ تدابير رامية إلى تقييد أو حظر استخدام الشعارات أو األلـوان أو                    -٤٦
يـة واسـم    سم العالمة التجار  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 أن يحول شكل التغليف انتباه المستهلك بعيداً عن          ويحول دون    للنظر وأن يعزز فعاليتها   والرسائل الصحية   

 أن بعـض    تـوحي  دوائر الصناعة التي قد       قبل منتقنيات 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       مراقبةينبغي أن تحدد األطراف السلطة أو السلطات المسؤولة عن            -٤٨

مسؤولية ال السلطة المعنية التي تتحمل      جعلمسألة ضمان   األطراف   كما ينبغي أن تبحث      .وتوسيم منتجات التبغ  
وفي حال تكليف هيئة حكومية أخرى      . شؤون مكافحة التبغ هي نفسها المسؤولة عن إدارة التدابير القانونية         عن  

  .بطاقات التوسيممواصفات تحديد  في تسهملسلطة الصحية المعنية أن  ينبغي لبمسؤولية إدارة التدابير
  
  نطاق ال
  

 بالتساوي من االتفاقية  ١١ أن تكفل أن تنطبق أحكام التغليف والتوسيم المتصلة بالمادة           راف لألط ينبغي  -٤٩
 تُـصنع    التـي  منتجاتال االختصاص، وأال يكون هناك تمييز بين        دائرة داخل   المبيعةعلى جميع منتجات التبغ     
وينبغي أن . الطرف المعني اختصاص دائرةرسوم ضمن باإلعفاء من ال بيعها   من أجل محلياً أو تُستورد أو تُعد      

  . األطراف الحاالت التي تنطبق فيها التدابير على المنتجات المصدرةتبحث
  

  التكاليف
  

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

 أن الـشرط القاضـي      توضح ينبغي أن تنظر األطراف في إدراج أحكام         من االتفاقية  ١٩طبقاً للمادة     -٥١
 أيـة   يقللبوضع تحذيرات ورسائل صحية على أحد المنتجات أو اإلبالغ بأية معلومات أخرى عنه ال يلغي أو                 

الحصر، االلتزامات بشأن تحذير المـستهلكين    ثال ال  دوائر صناعة التبغ، بما فيها على سبيل الم        علىالتزامات  
  .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      عن صانعي التبغ ومستورديه   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 وفي المعلومات تعمالهااسالمقرر ) اللغات(اللغة   -
 على الغالف عن المكونات واالنبعاثات، بما في ذلك الكيفية التي ينبغي بها عرض اللغات   الواردة

  إذا كان هناك أكثر من لغة واحدة؛

ة المعروضة في آن     الزمنية، بما في ذلك عدد التحذيرات والرسائل الصحي        وُأطره التناوب تطبيق  -
 والمواصفات المتعلقة بالفترات االنتقالية والمواعيد النهائية التي يجب أن تُعرض خاللهـا             واحد،

  التحذيرات والرسائل الجديدة؛

  الصحية ممارسات التوزيع من أجل الحصول على مساحة متساوية لعرض التحذيرات والرسائل            -
 بل لكل صنف     تجارية معينة  ةعالمتنتمي إلى   موعة  كل مج لتجزئة ال من     با العبوات المبيعة على  

  ؛ا ونوعهعبوةلكل حجم و ينتمي إلى هذه المجموعة

التحذيرات والرسائل  والنقوش الخاصة ب  الصور  النصوص و لكيفية التي ينبغي بها بالفعل عرض       ا  -
، ولونها وخطها  تحديد موضع عرضها، وصيغتها، وحجمها،       بما في ذلك  (الصحية على التغليف    

 والرسـائل   الخارجيـة  واإلعالنـات    الداخلية، بما فيها اإلعالنات     ) طباعتها وجودةتصميمها،  و
  ؛الداخلية

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

ـ      (الموضع والنص ، بما في ذلك     عند االقتضاء  المصدر،   العزو إلى   - ة نفـس المواصـفات المبين
  ؛)بالتفصيل فيما يتعلق بالتحذيرات والرسائل الصحية ذاتها

 كاذبة أو مضللة أو خادعة أو قد تعطي انطباعاً خاطئـاً وفقـاً              بأي وسيلة حظر الترويج للمنتج      -
  .من االتفاقية )أ(١-١١لمادة ل
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  وثيقة المصدرال
  

 عالية الجودة عن الكيفية التي      تتضمن عينات مرئية  " وثيقة مصدر "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
  

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

تها وكانت تُستخدم فقط     إزال تعذرت الالصقة إال إذا      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

  .ن االمتثال لتدابير تغليف المنتجات وتوسيمها بالتجزئة المسؤولية القانونية عالتي تبيعها
  

  الجزاءات
  

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

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

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

  
  صالحيات اإلنفاذ

  
وجيـه أوامـر إلـى       بإنفاذ القوانين صالحية ت    لمعنيةاينبغي أن تبحث األطراف مسألة منح السلطات          -٥٨

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

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

  
  مهل التنفيذ

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

 بغ ومستوردوها وباعتها بالجملة وباعتهـا بالتجزئـة        منتجات الت  صانعوموعداً نهائياً واحداً يجب أن يتقيد به        
ومن الضروري أال يخـصص     . بحيث ال يوردون من منتجات التبغ سوى تلك التي تمتثل هذه الشروط الجديدة            
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أن  ورئـي . جديدةالعبوات ال  لطباعة   الترتيب والمستوردين من    الصانعين لتمكين   أطول من الوقت الكافي   وقت  
  . التدابير القانونية كافية في معظم الحاالت شهراً عقب سن١٢فترة 

  
  استعراض التدابير

  
منتجـات التبـغ    وتوسـيم   ينبغي أن تسلم األطراف بأن صياغة التدابير القانونية المتعلقـة بتغليـف               -٦٠

ومـع  نـات جديـدة      استعراض التدابير دورياً وتحديثها عند ظهور بي       وينبغي. مرة واحدة ممارسة تتبع    ليست
دوريـة أن   التحديثات  الستعراضات أو   لألطراف عند إجراء اال    وينبغي. يرات ورسائل صحية معينة   تحذ تقادم

 خبرتها في مجال تطبيق تدابيرها المتعلقة بـالتغليف والتوسـيم، وخبـرات سـائر دوائـر         تضع في الحسبان  
تعراضـات أو   ويمكن أن تساعد هذه االس    . االختصاص، فضالً عن ممارسات دوائر الصناعة في هذا الميدان        

 فـي   المستعملةالتحديثات في تحديد مواطن الضعف والثغرات وإبراز المجاالت التي ينبغي فيها توضيح اللغة              
  .التدابير

  
  نفاذ اإل
  

  البنية التحتية والميزانية
  
 . ضمان إنشاء البنية التحتية الالزمة لالضطالع بأنشطة االمتثال واإلنفاذ         في األطراف   تنظرينبغي أن     -٦١
  .ا ينبغي أن تنظر في توفير الميزانية الالزمة لالضطالع بهذه األنشطةكم
  

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

 منتجات التبغ عيكصانمختلف أصحاب المصلحة، مختلفة فيما يتعلق بوقد تقتضي الضرورة اتباع استراتيجيات 
  .ومستورديها وباعتها بالتجزئة

  
جـراء عمليـات    إل بإنفاذ القـوانين     معنيينوينبغي أن تنظر األطراف في استخدام مفتشين أو وكالء            -٦٣

 واالستيراد، وفـي مراكـز البيـع، وذلـك          الصنعمنتجات التبغ في مرافق     عشوائي بشكل منتظم على      فحص
 إنشاء نظام تفتيش جديد إذا كانـت هنـاك آليـات            وقد ال يلزم  . يف والتوسيم التغلفي  متثال للقانون   اال لضمان
وينبغـي عنـد   . مباني المؤسسات التجارية حسب اللـزوم في تفتيش البالفعل يمكن توسيع نطاقها ليشمل       قائمة

 في مراكـز     على عينات عشوائية   منتظملفحص  االقتضاء إبالغ أصحاب المصلحة بأن منتجات التبغ ستخضع         
  .عالبي
  

  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   . نفاذ في المستقبل  وسيسهل اإل 
  .وستُتخذ إجراءات بشأنه للتحقيق سيخضعقوية مؤداها أن عدم االمتثال رسالة 
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  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   نقاطون من المفيد إنشاء     وقد يك . االمتثال للقوانين 

  . المناسب التوقيتوفي ومعالجتها بطريقة شاملة ى أن تكفل األطراف التحقيق في الشكاووينبغي. متثالاالعدم 
  

  رصد وتقييم تدابير التغليف والتوسيم
  

السارية لديها، وذلك لتقييم وقعهـا      تدابير التغليف والتوسيم    رصد وتقييم   في   األطراف   تنظرينبغي 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
  

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

  
  تأثير التدابير على السكان

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

 ،ومـدى فهمهـا   للنظـر،   ات والرسـائل الـصحية       التحذير لفت:  من قبيل ما يلي    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  اعتماد استراتيجيات    ينبغي أن تنظر األطراف في      -٦٩
  .وتقييمها بعد التنفيذ على فترات منتظمة

  
  الموارد

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

  .المتاحةخبرات الموارد والو الغايات المتوخاة حسباألطراف 
  

  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

  
ـ    التقدم في مجال مكافحة التبغ    ال غنى عن التعاون الدولي من أجل          -٧٢ سم باألهميـة والتغيـر      الـذي يت

، التنفيـذ  على تبادل المعارف والخبرات بغية تعزيز التقدم المحرز في           من االتفاقية وتنص عدة مواد    . المستمر
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 واألطراف التي تمـر اقتـصاداتها بمرحلـة          األطراف مع التركيز بوجه خاص على احتياجات البلدان النامية       
 نقل الخبرات التقنية والعلمية والقانونيـة والتكنولوجيـا،         عزيزعلى ت  التعاون بين األطراف     ومن شأن . انتقالية

 هذا التعاون ومن أمثلة.  على مستوى العالممن االتفاقية  ١١ تنفيذ المادة    أن يعزز ،  ٢٢ المادة   حسبما تنص عليه  
 األطراف لدوائر االختصاص األخـرى التـي تطلـب          قبل تكاليف من    ودون بسرعة وسهولة    التراخيصمنح  
 على ضمان إتاحة معلومات  أن يساعد كذلك التعاون الدوليومن شأن. ذات الصور الصحية تحذيراتهام ااستخد

  . صعيد العالمىمتسقة ودقيقة فيما يتصل بمنتجات التبغ عل
  

 الخبرات القانونية وغيرها من الخبرات في تفنيد حجج دوائـر           تبادلوينبغي أن تسعى األطراف إلى        -٧٣
  .ة لتدابير التغليف والتوسيمصناعة التبغ المناهض

  
، من االتفاقيـة   ٢١وينبغي أن تنظر األطراف في استعراض تقارير األطراف األخرى، عمالً بالمادة              -٧٤

  . والتوسيمالمتعلقة بالتغليفمعرفتها بالخبرات الدولية لتحسين 
  

  )٢٠٠٨نوفمبر /  تشرين الثاني٢٢الجلسة العامة الرابعة، (
  
  

FCTC/COP3 (11)التثقيـف واالتـصال والتـدريب      ( ١٢ مبادئ توجيهية لتنفيذ المـادة       وضع
  )وتوعية الجمهور

  
  مؤتمر األطراف،

  
  مـن    ١٢ الذي أنشأ فريقاً عامالً ليعد مبادئ توجيهية لتنفيذ المادة           FCTC/COP2(14)إذ يذكّر بقراره    

  ؛)تصال والتدريب وتوعية الجمهورالتثقيف واال(اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ 
  

وإذ يحيط علماً بالتقرير المقدم من الفريق العامل إلى دورة مؤتمر األطراف الثالثة عن التقدم المحرز                
  ١في عمله؛
  

، ليعـد   وإذ يضع في الحسبان المناقشات التي دارت بشأن التقرير أثناء دورة مؤتمر األطراف الثالثة             
التثقيـف  ( من اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحـة التبـغ             ١٢ة  مبادئ توجيهية لتنفيذ الماد   

  ؛)واالتصال والتدريب وتوعية الجمهور
  

 والقاضي بوضـع مبـادئ      FCTC/COP2(14) أن يطلب من الفريق العامل المنشأ بموجب القرار          قرر  -١
أن يستمر في    )ال والتدريب وتوعية الجمهور   التثقيف واالتص ( من االتفاقية اإلطارية     ١٢توجيهية لتنفيذ المادة    

  عمله وأن يقدم مسودة المبادئ التوجيهية إلى مؤتمر األطراف كي ينظر فيها أثناء دورته الرابعة؛
  

  :FCTC/COP2(14)، وفقاً للقرار قرر كذلك  -٢
  
فـي ذلـك    أمانة االتفاقية أن تقدم المساعدة وأن تتخذ ما يلزم من ترتيبات، بما              إلىأن يطلب     )١(

ترتيبات الميزنة، كي ينجز الفريق العامل عمله، وأن تضمن، بالتشاور مع هيئة المكتب، إتاحة مسودة               

                                                           
 .FCTC/COP/3/8الوثيقة     ١
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 وأن تتمكن األطراف من اإلدالء      ،)عن طريق موقع محمي على شبكة اإلنترنت مثالً       (النص لألطراف   
  بتعليقاتها قبل تعميم مسودة المبادئ التوجيهية على مؤتمر األطراف؛

  
  :أن يعتمد الجدول الزمني الوارد أدناه  )٢(
  

إتاحة مسودة المبادئ التوجيهية، مثلما تـم       
  طلبه، لألطراف إلبداء تعليقاتها

قبل انعقاد دورة مؤتمر األطراف الرابعة بستة شهور 
  على األقل

للتقديم إلى أمانة االتفاقية بغـرض تحريـر        
  النص وترجمته

بعـة بثالثـة    قبل انعقاد دورة مؤتمر األطراف الرا     
  شهور على األقل

قبل يوم افتتاح أعمال دورة مؤتمر األطراف الرابعة          للتعميم على مؤتمر األطراف
 من النظام الداخلي    ٨المادة  (بستين يوماً على األقل     

  )لمؤتمر األطراف
  

  )٢٠٠٨نوفمبر /  تشرين الثاني٢٢الجلسة العامة الرابعة، (
  
  

FCTC/COP3(12)   اإلعالن عن التبـغ والتـرويج لـه        ( ١٣ لتنفيذ المادة    المبادئ التوجيهية
  )ورعايته

  
  مؤتمر األطراف،

  
 ١٣و) التدابير غير السعرية الرامية إلى الحد من الطلب على التبـغ          ( ٧إذ يضع في الحسبان المادتين      

  حة التبغ؛ من اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكاف)اإلعالن عن التبغ والترويج له ورعايته(
  

وإذ يؤكد مجدداً على الفقرة الحادية عشرة من ديباجة اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بـشأن                
مكافحة التبغ، والتي تشدد على القلق البالغ إزاء تأثير جميع أشكال اإلعالن والترويج والرعاية الراميـة إلـى                  

  التشجيع على تعاطي منتجات التبغ؛
  

ذه المبادئ التوجيهية معدة من أجل مساعدة األطراف علـى الوفـاء بالتزاماتهـا              وإذ يشدد على أن ه    
   من هذه االتفاقية وإعطاء اإلرشادات الالزمة لتنفيذها؛ ١٣المادة بموجب 

  
من اتفاقية منظمة    )اإلعالن عن التبغ والترويج له ورعايته     ( ١٣ المبادئ التوجيهية لتنفيذ المادة      عتمدا

  .طارية بشأن مكافحة التبغ والواردة في مرفق هذا القرارالصحة العالمية اإل
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  المرفق
  

  )اإلعالن عن التبغ والترويج له ورعايته( ١٣المبادئ التوجيهية لتنفيذ المادة 
  من اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ 

  
  
  

  الغرض والغايات
  
 هو مساعدة األطراف على الوفاء بالتزاماتها بمقتضى المـادة          إن الغرض من هذه المبادئ التوجيهية       -١
وتستند المبادئ التوجيهيـة إلـى أفـضل        .  من اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ         ١٣

البينات المتاحة وإلى خبرات األطراف التي نجحت في تنفيذ تدابير فعالة ضد اإلعالن عن التبغ والترويج لـه                  
وتعطي لألطراف إرشادات بخصوص فرض وإنفاذ حظر شامل على اإلعالن عن التبغ والترويج له              . ايتهورع

ورعايته، أو تعطي لألطراف التي هي ليست في وضع يمكنها من فرض حظر شـامل بـسبب دسـاتيرها أو       
لترويج لـه   مبادئها الدستورية، إرشادات شاملة بقدر اإلمكان بخصوص فرض قيود على اإلعالن عن التبغ وا             

  .ورعايته
  
 من االتفاقيـة مـن      ١٣ هذه المبادئ التوجيهية إرشادات بشأن أفضل السبل الكفيلة بتنفيذ المادة            وتوفر  -٢

  .أجل التخلص بفعالية من اإلعالن عن التبغ والترويج له ورعايته على المستويين المحلي والدولي
  
  :ددفيما يلي المبادئ األساسية المنطبقة في هذا الصو  -٣
  

من الثابت جيداً أن اإلعالن عن التبغ والترويج له ورعايته يزيد تعاطيه، وأن الحظر الشامل                 )أ(
  .لإلعالن عن التبغ والترويج له ورعايته يحد من تعاطيه

  
 وأن  شـامالً الحظر الفعال لإلعالن عن التبغ والترويج له ورعايته ينبغي أن يكون حظـراً                )ب(

عالن عن التبغ والترويج له ورعايته، مثلما أقرت بـه األطـراف فـي               أشكال اإل  جميعينطبق على   
  .١٣ من المادة ٢ و١االتفاقية ضمن الفقرتين 

  
الحظر الشامل لجميع أشكال اإلعالن عن التبغ والترويج له ورعايته، حسب التعاريف الواردة   )ج(

و التوصية التجارية أو العمـل      ينطبق على جميع أشكال االتصال التجاري أ      ،  االتفاقية من   ١في المادة   
بهدف له، أو يحتمل أن يكون       المقدمة ألي حدث أو نشاط أو فرد،           المساهمة وجميع أشكال    التجاري،
  .بشكل مباشر أو غير مباشر يتمثل في الترويج ألحد منتجات التبغ أو لتعاطي التبغ، له تأثير

  
اإلعالن والتـرويج    أن يتضمن    ينبغيه  الحظر الشامل لإلعالن عن التبغ والترويج له ورعايت         )د(

من الناشئة  (ويشمل ذلك تدفق أنشطة اإلعالن والترويج والرعاية إلى الخارج          . والرعاية عبر الحدود  
إلى داخل أراضي الطرف    (وتدفق أنشطة اإلعالن والترويج والرعاية      ) داخل أراضي الطرف المعني   

   ).المعني
  
لكل من يضلع من األشخاص أو الكيانات       الً، أن يتصدى    الحظر الشامل ينبغي، كي يكون فعا       )ه(

أو نشر اإلعـالن عـن التبـغ        / أو في إقحام و   / في إنتاج اإلعالن عن التبغ والترويج له ورعايته، و        
  .والترويج له ورعايته
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 قويـة   بـرامج  الفعالة التي يتم دعمها وتسهيلها بواسـطة         أنشطة الرصد واإلنفاذ والجزاءات     )و(
 ضرورية لتنفيذ أي حظر شامل لإلعالن عن التبغ والترويج          اهير وتوعية المجتمع المحلي   لتثقيف الجم 
  .له ورعايته

  
 لالمتثال للقوانين التـي تتـصدى       واإلعداد له دور محوري في تهيئة الدعم        المجتمع المدني   )ز(

عـال فـي   لإلعالن عن التبغ والترويج له ورعايته، وفي ضمان هذا االمتثال، وينبغي ضمه كشريك ف 
  .هذه العملية

  
 الفعال أمر أساسي للتخلص من اإلعالن عن التبغ والترويج له ورعايته محلياً             التعاون الدولي   )ح(

  .وعبر الحدود
  

  نطاق الحظر الشامل
  
 الوارد أدناه، بوجه عـام، نطـاق        )١١ إلى   ٥الفقرات من   " (نبذة عامة "يبين الجزء الفرعي المعنون       -٤

 ١٢  من الفقرات( عن التبغ والترويج له ورعايته، بينما تتناول األجزاء الفرعية التالية            الحظر الشامل لإلعالن  
  .الجوانب التي يمكن أن تشكل تحديات خاصة أمام القائمين على التنظيم في فرض الحظر الشامل) ٣٤إلى 

  
  نبذة عامة

  
. ا كان حظـراً واسـع النطـاق   إن حظر اإلعالن عن التبغ والترويج له ورعايته ال يكون فعاالً إال إذ   -٥

وتنطوي االتصاالت المعاصرة الخاصة بالتسويق على اتباع أسلوب متكامل لإلعالن عن شراء السلع وبيعهـا               
والترويج لذلك، ويشمل هذا التسويق المباشر، والعالقات العامة، والترويج للمبيعات، والبيع الشخصي ووسائل             

ن الحظر ال يشمل إال أشكاالً معينة من اإلعالن المباشر عن التبغ ستحول وإذا كا. التسويق التفاعلي اإللكترونية
دوائر صناعة التبغ، ال محالة، إنفاقها نحو استراتيجيات أخرى لإلعالن والترويج والرعاية، مع اللجوء إلـى                 

  .وسائل مبتكرة وغير مباشرة للترويج لمنتجات التبغ وتعاطي التبغ، وخصوصاً بين الشباب
  
وتقر بهـذا األمـر     . ء عليه يعتبر تأثير الحظر الجزئي لإلعالن عن استهالك التبغ تأثيراً محدوداً           وبنا  -٦

 من االتفاقية والتي تحدد االلتزام األساسي بفرض حظر على اإلعالن عـن التبـغ والتـرويج لـه                   ١٣المادة  
 حظر شامل على اإلعالن عـن       تقر األطراف بأن فرض   "من االتفاقية    ١٣ من المادة    ١وطبقاً للفقرة   . ورعايته

  ".التبغ والترويج له ورعايته من شأنه أن يحد من استهالك منتجات التبغ
  
 ينبغي أن تحظر     من االتفاقية  ١٣ من المادة    ٢ و ١ولتنفيذ الحظر الشامل المنصوص عليه في الفقرتين          -٧

.  من االتفاقية١من المادة ) ز( و)ج(األطراف اإلعالن والترويج والرعاية، حسب التعريف الوارد في الفقرتين         
أي شكل من أشكال االتصال التجاري      "بأنهما  " اإلعالن عن التبغ والترويج له     "١من المادة   ) ج(وتعرف الفقرة   

أو التوصية التجارية أو العمل التجاري بهدف له، أو يحتمل أن يكون له، تأثير يتمثل في الترويج ألحد منتجات 
أي شكل مـن أشـكال المـساهمة    "بأنها " رعاية التبغ "١من المادة ) ز(وتعرف الفقرة ". التبغ أو لتعاطي التبغ  

المقدمة ألي حدث أو نشاط أو فرد بهدف له، أو يحتمل أن يكون له، تأثير يتمثل في الترويج ألحـد منتجـات                      
  ".التبغ أو لتعاطي التبغ بشكل مباشر أو غير مباشر

  
، علـى حـد سـواء،       "رعاية التبغ "و" إلعالن عن التبغ والترويج له    ا"ومن المهم مالحظة أن عبارتي        -٨
تشمالن  تشمالن الترويج لمنتجات تبغ معينة فحسب ولكنهما تشمالن كذلك تعاطي التبغ عموماً، كما أنهما ال               ال
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ر األعمال التي هدفها الترويج فحسب ولكنهما تشمالن كذلك األعمال التي لها، أو يحتمل أن يكون لهـا، تـأثي                  
وال تقتـصر   . ال يقتصر ذلك على الترويج المباشر بل يشمل أيضاً الترويج غير المباشر           يتمثل في الترويج، و   

 ويـشمل   ،"األعمـال "و" التوصيات"بل تشمل أيضاً    ،  "االتصاالت"على  " اإلعالن عن التبغ والترويج له    "عبارة  
أشكال اإلعـالن أو التـرويج      ) ب(؛  ١و التوزيع أ/ مختلف ترتيبات البيع و   ) أ: (ذلك، على األقل، الفئات التالية    

ربط تعاطي التبـغ    ) ج(الخفية، مثل إدراج منتجات التبغ أو تعاطي التبغ في محتويات مختلف وسائل اإلعالم؛              
إنتاج  )ه(أشكال التغليف الترويجية وسمات التصميم الترويجية؛       ) د(بأحداث أو بمنتجات أخرى بشتى الطرق؛       

 ومن المهـم  ٢.شكلها السجائر أو غيرها من منتجات التبغ، مثل الحلوى واللعب وغيرها       وتوزيع منتجات يشبه    
المالية أو غيرها، وذلك بصرف     " أي شكل من أشكال المساهمة    "يشمل  " رعاية التبغ "أيضاً مالحظة أن تعريف     

  . بها أو معلناً عنهاالنظر عن كيفية االعتراف بهذه المساهمة أو اإلعالن عنها أو عما إذا كانت مساهمة معترفاً
  
وقد تنجم التأثيرات الترويجية، المباشرة وغير المباشرة، عن استعمال الكلمات والصور واألصـوات               -٩

واأللوان، بما في ذلك أسماء العالمات التجارية والماركات المسجلة والشعارات، وأسماء الجهات التي تـصنع               
 ترتبط بالجهات التي تصنع التبغ أو تـستورده، أو تـنجم عـن              التبغ أو تستورده، واأللوان أو التصاميم التي      

وتُعتبر حمالت الترويج لشركات التبغ ذاتها     . استعمال جزء أو أجزاء من الكلمات والتصاميم والصور واأللوان        
شكالً من أشكال الترويج لمنتجات التبغ أو لتعاطي التبغ، حتى وإن لـم             ) التي تسمى أحياناً الترويج للشركات    (
كما أن اإلعالن، بما في ذلـك العـرض، ورعايـة           . عرض أسماء العالمات التجارية أو الماركات المسجلة      ت

والمعدات الخاصة بلـف الـسجائر، ومحاكـاة        ) الفالتر(مستلزمات التدخين الثانوية، مثل الورق والمرشحات       
  . التبغ أو لتعاطي التبغمنتجات التبغ، أمور يمكن أيضاً أن يكون لها تأثير يتمثل في الترويج لمنتجات

  
وينبغي أن يتجنب التشريع إيراد قوائم بأنشطة محظورة تُفهم على أنها قوائم شاملة أو قد تُفهم علـى                    -١٠

وفي حين أن من المفيد في كثير من األحيان إعطاء أمثلة لألنشطة المحظورة فإنه ينبغي للتـشريع                 . أنها كذلك 
. وضح أنها مجرد أمثلة وال تشمل الطائفة الكاملة من األنشطة المحظورة          عندما يعطي أمثلة من هذا القبيل أن ي       

أو باستعمال عبارات فضفاضة مثـل      " تشتمل وال تقتصر على   "ويمكن توضيح ذلك باستعمال عبارات من قبيل        
  ".أو أي شكل آخر من أشكال اإلعالن عن التبغ أو الترويج له أو رعايته"
  

الرعاية وبأشكال اإلعالن والترويج    ) غير شاملة ( قائمة إرشادية    التوجيهيةهذه المبادئ   وترد في تذييل      -١١
  .من االتفاقية ١٣التي تندرج ضمن الحظر المنصوص عليه في المادة 

  
  التوصيات

  
  :ينبغي أن يشمل الحظر الشامل لإلعالن عن التبغ والترويج له ورعايته ما يلي

  رعايته دون استثناء؛جميع أنشطة اإلعالن عن التبغ والترويج له و  •

                                                           
 البيع ومسابقات اليانصيب والهدايا المجانية      مراكزمخططات الحوافز التي تعطى لباعة التجزئة والعرض في         مثل      ١

وعروض التـرويج   ) سواء أكانت تستلزم شراء منتجات التبغ أم ال       ( والمسابقات   والعينات المجانية وتخفيضات األسعار   
  .المقدمة عند شراء منتجات التبغو، مثل القسائم القابلة لالسترداد استبقاء الزبائنالتحفيزية أو مخططات 

ينفذ تدابير تشريعية أو    يعتمد و " من االتفاقية التي تلزم كل طرف بأن         ١٦ من المادة    ١يجسد هذا النص روح الفقرة          ٢
تنفيذية أو إدارية أو غيرها من التدابير الفعالة على المستوى الحكومي المناسب لحظر مبيعات منتجات التبغ للذين تقـل                   

وهذه التدابير يمكـن    . أعمارهم عن السن المنصوص عليها في القوانين المحلية أو الوطنية أو تقل عن ثمانية عشر عاماً               
حظر صنع وبيع الحلوى والوجبات الخفيفة واأللعاب أو غير ذلك من األشياء المـصنوعة              ) ج [...] (:أن تشمل ما يلي   

  ".على شكل منتجات التبغ والتي تغري القُصر
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  اإلعالن والترويج والرعاية بشكل مباشر وغير مباشر؛  •

  األعمال التي تستهدف الترويج واألعمال التي لها، أو يحتمل أن يكون لها، تأثير ترويجي؛  •

  الترويج لمنتجات التبغ ولتعاطي التبغ؛  •

  االتصاالت التجارية والتوصيات واألعمال التجارية؛  •

  اع اإلسهامات في أي حدث أو نشاط أو عمل فردي؛ جميع أنو  •

  اإلعالن عن أسماء العالمات التجارية للتبغ والترويج لها وكل أشكال الترويج للشركات؛  •

وجميع آليات وسائل اإلعالم، بما فـي       ) الصحافة والتليفزيون واإلذاعة  (وسائل اإلعالم التقليدية      •
  .غيرها من التكنولوجيات الجديدة واألفالمذلك شبكة اإلنترنت والهواتف المحمولة و

  
  البيع بالتجزئة وعرض المنتجات

  
. إن عرض منتجات التبغ في مراكز البيع يشكل في حد ذاته شكالً من أشـكال اإلعـالن والتـرويج                    -١٢

 الحفـز علـى     بما في ذلك  فعرض المنتجات هو من الوسائل الرئيسية للترويج لمنتجات التبغ ولتعاطي التبغ،            
أن تعاطي التبغ أمر مقبول اجتماعياً، وتصعيب اإلقالع عن         وإعطاء انطباع ب  شراء االرتجالي لمنتجات التبغ،     ال

  .آلثار الترويجية لعرض المنتجاتمعرضون بوجه خاص لوالشباب . التدخين على من يتعاطون التبغ
  

ض األطـراف حظـراً     ولضمان خلو مراكز بيع منتجات التبغ من أي عناصر ترويجية ينبغي أن تفر              -١٣
كلياً على أي شكل من أشكال عرض منتجات التبغ وعلى إبراز منتجات التبغ في مراكز البيع، بما فـي ذلـك                 

وينبغي أال يسمح إال بالقائمة الكتابية      . فرض هذا الحظر في المنافذ الثابتة للبيع بالتجزئة وعلى الباعة الجوالين          
مـن   ١٣وكما هو الشأن فيما يتعلق بجميع جوانـب المـادة           . يةللمنتجات وأسعارها، دون أي عناصر ترويج     

  . ينبغي أيضاً تطبيق الحظر في العبارات والطائرات والموانئ والمطاراتاالتفاقية
  

وينبغي حظر ماكينات البيع ألن وجودها في حد ذاته يعد وسيلة من وسائل اإلعالن أو الدعاية طبقـاً                    -١٤
  ١.ألحكام االتفاقية

  
  التوصية

  
إن عرض وإبراز منتجات التبغ في مراكز البيع يعتبر شكالً من أشكال اإلعالن والدعاية، لذا ينبغـي                 

  .وينبغي حظر ماكينات البيع ألن وجودها في حد ذاته يعد وسيلة من وسائل اإلعالن والترويج. حظره
  
  

                                                           
.  بشأن حماية القُـصر    ١٦حظر ماكينات البيع، ألنها تُعد شكالً من أشكال اإلعالن أو الترويج، يكمل أحكام المادة                   ١

ضمان أال تكون ماكينات بيع التبـغ، فـي إطـار           : " تشمل ما يلي   ١٦من المادة   ) ١(مكنة المبينة في الفقرة     والتدابير الم 
 ١٦مـن المـادة     ) ٥(، وتنص الفقرة    "الوالية القضائية لكل طرف، متاحة للقُصر، وأال تروج لبيع منتجات التبغ للقُصر           

زم، عن التزامه بحظر إدخال ماكينات بيع التبغ بموجـب          يجوز للطرف أن يعرب، من خالل إعالن كتابي مل        "على أنه   
  ".واليته القضائية، أو التزامه، حسب االقتضاء، بفرض حظر كلي على ماكينات بيع التبغ
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  ١التغليف وسمات المنتج
  

ويتم استعمال علب التبغ أو سمات المنـتج        .  والترويج يعد التغليف عنصراً هاماً من عناصر اإلعالن        -١٥
بطرق شتى من أجل إغراء المستهلك والترويج للمنتجات وإرساء هوية العالمة التجارية والترويج لها، وذلـك                
على سبيل المثال بواسطة استعمال الشعارات واأللوان والخطوط والصور واألشكال والمواد علـى العلـب أو       

  .ردة أو منتجات التبغ األخرىعلى السجائر المف
  

أي : ويمكن التخلص من تأثير اإلعالن أو الترويج الموضوع على التغليف باشتراط التغليف البـسيط               -١٦
استعمال اللونين األسود واألبيض أو أي لونين متباينين آخرين، حسبما تحدده السلطات الوطنيـة؛ وأال يـشمل            

أو اسم جهة الصنع، وتفاصيل االتصال وكمية المنتج في         / م المنتج و  أو اس / سوى ذكر اسم العالمة التجارية و     
العبوة، ودون إدراج أي شعارات أو سمات أخرى باستثناء التحذيرات الصحية والعالمات الـضريبية وسـائر                
المعلومات أو العالمات التي تفرضها الحكومات؛ وتحديد نوع من أنواع الخطوط وتحديد حجمـه؛ واسـتعمال            

وينبغي أال يوضع داخل العبوات وأال يلحق بهـا، هـي أو الـسجائر              .  وحجم موحد ومواد موحدة    شكل موحد 
  .المفردة أو منتجات التبغ األخرى، أي شكل من أشكال اإلعالن أو الترويج

  
 أكبر عدد ممكـن مـن سـمات         التقييدوإذا لم يكن قد تم بعد فرض التغليف البسيط ينبغي أن يشمل               -١٧

د جاذبية التبغ للمستهلك، مثل أشكال الحيوانات أو غيرها من األشـكال، وكـذلك العبـارات                التصميم التي تزي  
  .أو ورق السجائر الملون أو الروائح الجذابة أو الطرافة في الشكل أو العبوات الموسمية" المرحة"
  

  التوصية
  

 تنظـر   وينبغـي أن  . إن التغليف وتصميم المنتج عنصران هامان من عناصر اإلعـالن والتـرويج           
األطراف في اعتماد شروط للتغليف البسيط من أجل التخلص من آثار اإلعـالن أو التـرويج علـى                  

وينبغي أال يحمل التغليف وال السجائر المفردة وال منتجات التبـغ األخـرى أي إعـالن أو                 . التغليف
  .ترويج، بما في ذلك سمات التصميم التي تضفي الجاذبية على المنتجات

  
   شبكة اإلنترنتالبيع عن طريق

  
تنطوي عمليات بيع التبغ التي تتم عن طريق شبكة اإلنترنت، على اإلعالن والترويج، بحكم طبيعتها،                 -١٨

وال تقتصر المشكلة على اإلعالن والترويج، وإنما تشمل أيضاً البيع للقُصر والتهرب . كما هو مبين في االتفاقية
  .من الضرائب واالتجار غير المشروع

  
أكثر الطرق مباشرة لتجنب اإلعالن عن التبغ أو الترويج له على شبكة اإلنترنت هي حظر هذا البيع                 و  -١٩

 وينبغي أال يقتصر تطبيق الحظر على الكيانات التي تبيع المنتجات وإنمـا ينبغـي أن                ٢.على شبكة اإلنترنت  
الـسداد وخـدمات إرسـال      يشمل الجهات األخرى أيضاً، بما في ذلك شركات بطاقات االئتمان، التي تـسهل              

  .المنتجات بالبريد أو خدمات تسليمها
                                                           

، والتي تتناول مسألة التغليـف البـسيط فيمـا يتعلـق             من االتفاقية  ١١انظر أيضاً المبادئ التوجيهية لتنفيذ المادة           ١
  .ة والمعلومات المضللةبالتحذيرات الصحي

الخيارات الخاصة بتنظيم البيع عن طريق اإلنترنت تخضع للنقاش من قبل هيئة التفاوض الحكومية الدولية المعنية                    ٢
  .بوضع بروتوكول بشأن االتجار غير المشروع بمنتجات التبغ
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دام البيع عن طريق شبكة اإلنترنت لم يحظر بعد فإنه ينبغي فرض قيود ال تـسمح إال بعـرض                    وما  -٢٠
  ).مثل أي إشارة إلى األسعار المخفضة(قوائم كتابية بالمنتجات وأسعارها دون أي صور أو سمات ترويجية 

  
الطابع السري الذي يتسم به اإلعالن عن التبغ والترويج له على شبكة اإلنترنت وصعوبة              وبالنظر إلى     -٢١

ومن . التعرف على الجناة والوصول إليهم، فإن ثمة حاجة إلى توفير موارد داخلية خاصة لتطبيق هذه التدابير               
تبغ والترويج له   التخلص من اإلعالن عن ال     بخصوص   FCTC/COP3(14)القرار  شأن التدابير الموصى بها في      

ورعايته عبر الحدود، والسيما تحديد نقاط االتصال ومعالجة اإلخطارات الموجهة من سـائر األطـراف، أن                
  .تساعد على ضمان عدم تقويض جهود اإلنفاذ المبذولة على الصعيد المحلي

  
  التوصية

  
لتـرويج بحكـم    ينبغي أن يحظر بيع التبغ عن طريق شبكة اإلنترنت ألنه ينطوي على اإلعـالن وا              

  .طبيعته
  

  توسيع استخدام العالمة التجارية والتشارك في العالمة التجارية
  

عندما توجد صلة بين اسم العالمة التجارية ألحـد منتجـات           " توسيع استخدام العالمة التجارية   "يحدث    -٢٢
بما في ذلك تواليـف   (التبغ أو رمزه أو ماركته المسجلة أو شعاره أو شارته التجارية أو أي سمة أخرى تميزه                 

وبين منتج غير منتجات التبغ أو خدمة ال تتعلق بالتبغ على نحو يرجح االرتباط بـين منـتج                  ) األلوان المميزة 
  .التبغ وبين المنتج الذي ال يندرج ضمن منتجات التبغ أو الخدمة التي ال تتعلق بالتبغ

  
ين اسم عالمة تجارية أو رمز أو ماركـة         عندما توجد صلة ب   " التشارك في العالمة التجارية   "ويحدث    -٢٣

لمنتج غيـر   ) بما في ذلك تواليف األلوان المميزة     (مسجلة أو شعار أو شارة تجارية أو أي سمة أخرى مميزة            
منتجات التبغ أو لخدمة ال تتعلق بالتبغ وبين أحد منتجات التبغ أو إحدى شركات التبغ على نحو يرجح االرتباط 

  . التبغ وبين المنتج الذي ال يندرج ضمن منتجات التبغ أو الخدمة التي ال تتعلق بالتبغبين منتج التبغ أو شركة
  

أحد أشكال " التشارك في العالمة التجارية"و" توسيع استخدام العالمة التجارية"وينبغي أن يعتبر كل من   -٢٤
بغ أو لتعاطي التبغ بشكل مباشر      اإلعالن والترويج مادام له هدف، أو تأثير يتمثل في الترويج ألحد منتجات الت            

  .أو غير مباشر، أو يحتمل أن يكون له هذا التأثير
  

  التوصية
  

ألنهمـا  " التشارك في العالمة التجارية   "و" توسيع استخدام العالمة التجارية   "ينبغي أن تحظر األطراف     
  .من وسائل اإلعالن عن التبغ والترويج له
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  ١المسؤولية االجتماعية للشركات
  

وذلـك عـن    " صالحة"من الشائع على نحو متزايد أن تعمل شركات التبغ على تقديم أنفسها كشركات                -٢٥
في ممارسـاتها   " المسؤولة اجتماعياً "طريق اإلسهام في معالجة القضايا الجديرة باالهتمام أو الدعاية للعناصر           

  .التجارية
  

نظمات مثل منظمات المجتمـع المحلـي أو        وتقدم بعض شركات التبغ مساهمات مالية أو عينية إلى م           -٢٦
وهذه المساهمات تندرج ضـمن     . الصحة أو الرعاية أو البيئة، وذلك بشكل مباشر أو عن طريق كيانات أخرى            

، وينبغي منعها في إطار الحظر الشامل ألن         من االتفاقية  ١من المادة   ) ز(تعريف رعاية التبغ الوارد في الفقرة       
رها أو تأثيرها المحتمل هو الترويج ألحد منتجات التبغ أو لتعاطي التبـغ بـشكل               هدف هذه المساهمات أو تأثي    

  .مباشر أو غير مباشر
  

مثل العالقات الجيـدة بـين      " (مسؤولة اجتماعياً "وقد تسعى شركات التبغ إلى اتباع ممارسات تجارية           -٢٧
وينبغي حظر  . ى أطراف أخرى  ال تنطوي على تقديم مساهمات إل     ) الموظف وصاحب العمل أو القوامة البيئية     

الترويج لدى الجمهور بشكل أو بآخر لهذه األنشطة المحبذة ألن هدفها أو تأثيرها أو تأثيرهـا المحتمـل هـو                    
وينبغي حظر نشر هذه المعلومـات      . الترويج ألحد منتجات التبغ أو لتعاطي التبغ بشكل مباشر أو غير مباشر           

أو ألغـراض   ) كالتقارير الـسنوية  (اد تقارير الشركات الالزمة     على الجمهور، باستثناء نشرها ألغراض إعد     
  ).كأغراض التوظيف واالتصاالت مع الموردين(إدارة األعمال التجارية الضرورية 

  
حمالت وقاية الشباب   "وينبغي حظر حمالت التوعية الجماهيرية التي تنظمها دوائر صناعة التبغ، مثل              -٢٨

عندما تتولى تنفيذها أطراف أخرى، أو ألنهـا تـشكل          " مساهمات"لى تقديم   ، وذلك ألنها تنطوي ع    "من التدخين 
  .وسيلة من وسائل الدعاية للشركات إذا تولت تنفيذها دوائر الصناعة ذاتها

  
  التوصية

  
أسـباب  "ينبغي أن تحظر األطراف المساهمات المقدمة من شركات التبغ إلى أي كيان آخر من أجل                

وينبغي حظر الدعايـة للممارسـات   . ، ألن هذا شكل من أشكال الرعاية  "تتعلق بالمسؤولية االجتماعية  
التي تتبعها دوائر صناعة التبغ، وذلك ألنها شكل من أشـكال اإلعـالن             " المسؤولة اجتماعياً "التجارية  
  .والترويج

  
  التعبير المشروع عن الرأي

  
يج لـه ورعايتـه دون التعبيـر         أال يحول تنفيذ أي حظر شامل على اإلعالن عن التبغ والترو           ينبغي  -٢٩

المشروع عن الرأي في الصحف أو األعمال الفنية أو األكاديمية وال دون إبـداء التعليقـات االجتماعيـة أو                   
وتشمل األمثلة الصور التي تُنشر في الصحف وفي خلفيتها محتوى متعلـق بـالتبغ، أو               . السياسية المشروعة 

وعلى الرغم من ذلك قد     . لخاصة بإحدى اللوائح أو السياسات    وصف الشخصيات التاريخية، أو عرض اآلراء ا      
  .يلزم إيراد تحذيرات مناسبة أو بيانات مالئمة إلخالء المسؤولية

                                                           
ريق العامل الذي أنشأه مـؤتمر األطـراف،        ، التي وضعها الف    من االتفاقية  ٣-٥إن المبادئ التوجيهية بشأن المادة          ١

من المصالح التجارية وأيـة     تتناول هذا الموضوع من منظور حماية سياسات الصحة العمومية فيما يتعلق بمكافحة التبغ              
  .مصالح راسخة أخرى لدوائر صناعة التبغ
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ويمكن في بعض الحاالت أن تتضمن محتويات اإلعراب عن الرأي في الصحف أو األعمال الفنية أو                  -٣٠
اصر ال يمكن تبريرها ألسـباب تحريريـة أو فنيـة أو            األكاديمية أو في التعليقات االجتماعية أو السياسية عن       

أكاديمية أو اجتماعية أو سياسية، ويجب اعتبارها من صميم اإلعالن أو الترويج أو الرعاية بدالً من اعتبارها                 
وتلك، بوضوح، الحالـة    . محتويات تحريرية أو فنية أو أكاديمية أصيلة أو تعليقات اجتماعية أو سياسية أصيلة            

 إدراج محتوى ما ألسباب تجارية تتعلق بالتبغ، مثل دفع أموال مقابل إقحام منتجات التبغ أو صورها                 عندما يتم 
  .في وسائل اإلعالم

  
  التوصية

  
من الضروري أال يتعارض تنفيذ الحظر الشامل لإلعالن عن التبغ والترويج له ورعايته مع األنمـاط                

لرأي في الصحف أو األعمال الفنية أو األكاديمية        المشروعة من التعبير عن الرأي، مثل التعبير عن ا        
ومع ذلك ينبغي لألطراف أن تتخـذ تـدابير لمنـع           . أو التعليقات االجتماعية أو السياسية المشروعة     

استغالل التعبير عن الرأي في الصحف أو األعمال الفنية أو األكاديمية أو في التعليقات االجتماعية أو                
  .لترويج لتعاطي التبغ أو لمنتجات التبغالسياسية المشروعة من أجل ا

  
  ظهور التبغ في وسائل اإلعالم الترفيهية

  
إن ظهور التبغ في أعمال وسائل اإلعالم الترفيهية، مثل األفالم والعروض المسرحية واأللعاب، يمكن                -٣١

  :طراف التدابير التاليةومن ثم ينبغي أن تتخذ األ. أن يؤثر تأثيراً قوياً في تعاطي التبغ، وخصوصاً بين الشباب
  

تنفيذ آلية تشترط عندما تظهر منتجات التبغ في أعمال وسائل اإلعالم الترفيهية أو تُستعمل فيهـا                  •
أو تُعرض فيها صور أي نمط من هذا القبيل، أن يشهد المسؤولون التنفيذيون القائمين عليها فـي              

 الترفيهي المعني أو توزيعـه أو       كل شركة من الشركات التي أسهمت في إنتاج العمل اإلعالمي         
عرضه بأنهم لم يحصلوا في مقابل ظهور منتجات التبغ في العمل على أي أمـوال أو هـدايا أو                   
دعاية مجانية أو قروض دون فوائد أو منتجات تبغ أو مساعدة خاصة بالعالقـات العامـة أو أي        

  .شيء أياً كانت قيمته

رف عليها أو ظهور صور العالمات التجارية للتبغ        حظر ظهور عالمات تجارية للتبغ يمكن التع        •
  .فيما يتصل بأي عمل إعالمي ترفيهي أو في إطار أي عمل من هذا القبيل

اشتراط عرض إعالنات محددة لمكافحة التبغ في بداية أي عمل إعالمي ترفيهـي تظهـر فيـه                   •
  .منتجات التبغ أو تُستعمل أو تظهر صوره

نيف يضع في الحسبان ظهور منتجات التبغ أو استعمالها لدى تقيـيم أو             تنفيذ نظام للتقييم أو التص      •
مثل اشتراط تقييم هذه األعمال كأعمال للكبار فقط تقيد مـشاهدة           (تصنيف أعمال وسائل اإلعالم     

بما فيها الرسـوم    (ويكفل عدم إظهار وسائل اإلعالم الترفيهية الموجهة إلى األطفال          ) القُصر لها 
  . التبغ أو إظهار تعاطيها أو صورهامنتجات) المتحركة

  
  التوصية

  
ينبغي أن تتخذ األطراف تدابير معينة بخصوص ظهور التبغ في أعمال وسائل اإلعـالم الترفيهيـة،                

في ذلك اشتراط أن يشهد األشخاص المعنيون بعدم حصولهم على أي فوائد مقابل أي ظهور مـن                  بما
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مات تجارية للتبغ يمكن التعرف عليهـا أو اسـتعمال          هذا القبيل لمنتجات التبغ، وحظر استعمال عال      
صور هذه العالمات التجارية، واشتراط عرض إعالنات مضادة للتبغ وتنفيذ نظام للتقييم أو التصنيف              

  .يضع في الحسبان ظهور منتجات التبغ
  

  االتصاالت في دائرة تجارة التبغ
  

ج له ورعايته دون حظر االتصاالت في دائرة يمكن عادة تحقيق هدف حظر اإلعالن عن التبغ والتروي  -٣٢
  .تجارة التبغ

  
وينبغي أن يتم تحديد أي استثناء من الحظر الشامل لإلعالن عن التبغ والترويج له ورعايته بغـرض                   -٣٣

. تقديم المعلومات عن منتجات التبغ إلى األطراف الفاعلة في دائرة تجارة التبغ، وأن يـتم تطبيقـه بـصرامة                  
تصر إتاحة هذه المعلومات على األشخاص الذين يتخذون القرارات الخاصة بالتجارة ويحتـاجون             وينبغي أن تق  

  .إلى المعلومات بناء على ذلك
  

ويمكن إعفاء النشرات الصحفية الصادرة عن الجهات الصانعة للتبغ من الحظر الشامل لإلعالن عـن                 -٣٤
عفاء إال إذا كانت هذه النشرات الصحفية موجهة فقـط          التبغ والترويج له ورعايته، ولكن ال ينبغي منح هذا اإل         

إلى موظفي الجهة الصانعة وإلى المتعاقدين معها ومورديها وسائر شركائها في األعمال التجاريـة، علـى أن                 
  .يكون توزيع هذه النشرات مقتصراً على أولئك األشخاص أو تلك الكيانات

  
  التوصية

  
ظر الشامل على اإلعالن عن التبغ والترويج له ورعايتـه وأن           ينبغي أن يتم تحديد أي استثناء من الح       

  .يتم تطبيقه بصرامة
  

  المبادئ الدستورية فيما يتعلق بفرض الحظر الشامل
  

ينبغي ألي طرف من األطراف التي يفرض دستورها، أو تفرض المبادئ الدستورية الخاصـة بهـا،                  -٣٥
 قيوداً شاملة بقدر اإلمكان على ضوء تلك   من االتفاقية  ١٣مادة  قيوداً على تنفيذ الحظر الشامل، أن يطبق وفقاً لل        

 دسـتورها أو    بـسبب "ذلـك   " ال تستطيع "وتلتزم جميع األطراف بفرض الحظر الشامل إال إذا كانت          . الحدود
 بأن فرض حظر شامل على اإلعـالن عـن          اإلقرار"ويتعين تفسير هذا االلتزام في سياق       ". مبادئها الدستورية 

حمايـة  "، وعلى ضوء الغرض العام لالتفاقية، وهو "رويج له ورعايته يحد من استهالك منتجات التبغ     التبغ والت 
األجيال الحالية والمقبلة من العواقب الصحية واالجتماعية والبيئية واالقتصادية المدمرة الناجمة عـن تعـاطي               

  ). من االتفاقية٣المادة " (التبغ والتعرض لدخانه
  

  . أن تحديد طريقة تطويع المبادئ الدستورية يرجع إلى النظام الدستوري لكل طرفومن المعترف به  -٣٦
  

   من االتفاقية٤-١٣االلتزامات المتعلقة بالمادة 
  

 من االتفاقية تلتزم األطراف بفرض حظر شامل على اإلعالن عن           ٣-١٣ و ٢-١٣بمقتضى المادتين     -٣٧
). در اإلمكان على ضوء دساتيرها أو مبادئها الدسـتورية        أو فرض قيود شاملة بق    (التبغ والترويج له ورعايته     

ومن المتوقع أن تستمر بعض أشكال اإلعالن عن التبغ والترويج له ورعايته في األطراف التي لم تـف بعـد                    
وباإلضافة إلى ذلك قد تـستمر بعـض األشـكال          .  من االتفاقية  ٣-١٣ و ٢-١٣بالتزاماتها بمقتضى المادتين    
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 االتصاالت أو التوصيات أو األعمال التجارية بعد تنفيذ الحظر الشامل، وقد تستمر بعـض           المحدودة للغاية من  
أشكال اإلعالن عن التبغ والترويج له ورعايته في األطراف التي تمنع دساتيرها أو المبادئ الدستورية الخاصة                

  .بها فرض الحظر الشامل
  

إلعالن عن التبغ أو الترويج لـه أو رعايتـه   وهناك إلزام بأن يفي أي شكل غير محظور من أشكال ا     -٣٨
حظر جميـع أشـكال     : " وتشمل هذه الشروط على وجه الخصوص ما يلي        . من االتفاقية  ٤-١٣بشروط المادة   

اإلعالن عن التبغ والترويج له ورعايته التي تروج لمنتج من منتجات التبغ بأي وسيلة كاذبـة أو مـضللة أو                    
ي قد تعطي انطباعاً خاطئاً عن خصائصه أو آثاره الصحية أو مخـاطره أو              غيرها من الوسائل الخادعة أو الت     

المطالبة بأن يصحب تحذير صحي أو تحذيرات أو رسائل أخرى مالئمة كل اإلعالنات             "؛  ))أ(٤-١٣" (انبعاثاته
 فرضيمطالبة دوائر صناعة التبغ، إذا لم       "؛  ))ب(٤-١٣" (عن التبغ، وحسب االقتضاء، كل ترويج له ورعايته       

، بالكشف للسلطات الحكومية المعنية عما تنفقه دوائر صناعة التبغ على أنشطة اإلعالن             الً شام اًحظرطرف ما   
  )).د(٤-١٣" (عن التبغ والترويج له ورعايته التي لم تحظر بعد

  
وينبغي أن تحظر األطراف استعمال أي عبارة أو بيان وصفي أو عالمة تجارية أو رمز أو صـور                    -٣٩

 مما يروج ألحـد منتجـات التبـغ أو          ١نتج أو شعار أو لون أو عالمة رمزية أو أي عالمة أخرى           لتسويق الم 
لتعاطي التبغ، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بأي وسيلة كاذبة أو مضللة أو خادعة أو قد تعطـي انطباعـاً                    

ت التبغ، أو عن اآلثار     خاطئاً عن الخصائص أو اآلثار الصحية أو األخطار أو االنبعاثات بشأن منتج أو منتجا             
وينبغي أن يشمل هذا الحظر جملـة أمـور منهـا اسـتعمال             . الصحية أو األخطار المترتبة على تعاطي التبغ      

أو أي تعبيرات أخـرى     " فائقة"أو  " ممتازة"أو  " لطيفة"أو  " خفيفة للغاية "أو  " خفيفة"أو  " قليلة القار "تعبيرات مثل   
  ٢.اعاً خاطئاًيمكن أن تكون مضللة أو أن تعطي انطب

  
وينبغي أن تنظر األطراف في توجيه تحذيرات ورسائل صحية أو تحذيرات ورسائل من نوع آخـر                  -٤٠

.  يقل بروزها عن اإلعالن أو التـرويج أو الرعايـة          التصاحب أي إعالن عن التبغ أو ترويج له أو رعايته،           
مة، وأن تبلغ بفعالية عن المخاطر الصحية       وينبغي أن تحدد السلطات المعنية محتوى التحذيرات والرسائل الالز        

والطابع اإلدماني لتعاطي التبغ وأن تثني عن تعاطي منتجات التبـغ وتزيـد التحفيـز علـى اإلقـالع عـن                     
وللوصول إلى الفعالية القصوى للتحذيرات أو الرسائل األخرى التي تشترطها األطـراف بمقتـضى               .تعاطيه
ن تتساوق هذه التحذيرات والرسائل مع التحذيرات أو الرسائل األخـرى         من االتفاقية ينبغي أ   ) ب(٤-١٣ المادة

  .من االتفاقية ١١الخاصة بالتغليف والتي تشترطها األطراف في إطار المادة 
  

وينبغي أن تشترط األطراف على دوائر صناعة التبغ أن تكشف للسلطات الحكومية المعنية عـن أي                  -٤١
وينبغي أن يتم الكشف عن هذا على فترات منتظمة محـددة بموجـب             . بهإعالن أو ترويج أو رعاية مما تقوم        

وينبغي أن يشمل ذلك الكشف عن المعلومات الكلية أو المعلومات بحسب العالمة            . القانون وتلبية لطلبات محددة   
  :التجارية بخصوص ما يلي

  
  ة اإلعالم؛نوع اإلعالن أو الترويج أو الرعاية، بما في ذلك المحتوى والشكل ونوع وسيل  •

  إقحام اإلعالن أو الترويج أو الرعاية ومدى وتواتر اإلعالن أو الترويج أو الرعاية؛  •
                                                           

 التي يقر الفريق العامـل بـأن مـن          "لون"من االتفاقية، مع إضافة كلمة      ) أ(١-١١هذه العبارات منقولة من المادة          ١
  .الممكن استعمالها إلعطاء انطباع مضلل عن خصائص منتجات التبغ أو آثارها الصحية أو أخطارها

  .١١من االتفاقية ومسودة المبادئ التوجيهية بشأن المادة ) أ(١-١١انظر المادة     ٢
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هوية كل الكيانات المشاركة في اإلعالن والترويج والرعاية، بما في ذلـك حمـالت اإلعـالن                  •
  والتوزيع؛

ليم أحـد األطـراف     في حالة أنشطة اإلعالن أو الترويج أو الرعاية عبر الحدود والناشئة من إق              •
  ينبغي بيان اإلقليم الذي يعتزم أن ترد إليه هذه األنشطة أو األقاليم التي يعتزم أن ترد إليها؛

  .مقدار الموارد المالية أو الموارد األخرى المستخدمة في اإلعالن أو الترويج أو الرعاية  •
  

 مع ضمان   ١،) شبكة اإلنترنت مثالً   عن طريق (وينبغي أن تتيح األطراف المعلومات بسهولة للجمهور          -٤٢
  .حماية األسرار التجارية في الوقت نفسه

  
 بخصوص الكشف عمـا     من االتفاقية ) د(٤-١٣وفي حين أن االلتزامات المنصوص عليها في المادة           -٤٣

صناعة التبغ على أنشطة اإلعالن والترويج والرعاية التي لم تُحظـر بعـد ال تنطبـق إال علـى                   تنفقه دوائر   
طراف التي ليس لديها حظر شامل فإنه ينبغي لجميع األطراف أن تنفذ التدابير الموصى بها بما يتماشى مع                  األ

كمـا أن   . ٤-١٣ والتي تشجع األطراف على تنفيذ تدابير تتجاوز التزاماتها المبينة فـي المـادة               ٥-١٣ المادة
والترويج والرعاية التي تنخـرط فيهـا   مطالبة دوائر صناعة التبغ بالكشف عما تنفقه على كل أنشطة اإلعالن    

يمكن أن يساعد األطراف التي تعتبر أنها تفرض حظراً شامالً في تحديد أي أنشطة إعالن أو ترويج أو رعاية                   
ويمكـن أن تكـون الشـتراطات       .  تشارك فيها دوائر صناعة التبغ بما يعد خرقاً للحظر         ال يغطيها الحظر، أو   

ئر صناعة التبغ عن االنخراط في أنشطة اإلعالن عن التبغ أو الترويج له أو              الكشف فائدة إضافية هي ثني دوا     
  .رعايته التي يمكن أن تنخرط فيها لوال ذلك

  
  التوصية

  
 من االتفاقية بخصوص أي     ٤-١٣ينبغي أن تفي األطراف باالشتراطات المنصوص عليها في المادة          

وينبغي أن . ته لم يحظر بعد بموجب االتفاقية   شكل من أشكال اإلعالن عن التبغ أو الترويج له أو رعاي          
تحظر األطراف جميع أشكال الترويج ألي منتج من منتجات التبغ بأي وسيلة كاذبـة أو خادعـة أو                  
مضللة أو يحتمل أن تعطي انطباعاً خاطئاً؛ وأن تفرض تحذيرات أو رسائل صحية أو غيرهـا مـن                  

ئر صناعة التبغ بالكشف للـسلطات عـن أي شـكل           التحذيرات أو الرسائل المالئمة؛ وأن تطالب دوا      
وينبغي أن تتيح األطـراف بـسهولة للجمهـور         . تنخرط فيه من أشكال اإلعالن والترويج والرعاية      

  .المعلومات التي يتم الكشف عنها
  

  االتساق
  

 إن الحظر المحلي وإنفاذه بفعالية هما حجرا الزاوية في أي حظر شامل وهادف يفرض على اإلعالن                 -٤٤
ووسائل اإلعالم المعاصرة، مثل شبكة اإلنترنـت واألفـالم   . عن التبغ والترويج له ورعايته على صعيد العالم      

والبث المباشر للبرامج بواسطة التوابع االصطناعية، تعبر الحدود بسهولة، كما أن كثيراً من أشكال اإلعـالن                
ظاهرات، يتم بثه ونشره على نطاق واسع للـدول         والترويج والرعاية التي تنظمها القواعد المحلية، كرعاية الت       

وعالوة على ذلك فإن أنشطة اإلعالن والترويج ترتبط في أغلب األحيان بمنتجـات مثـل المالبـس                . األخرى
  .والمعدات التكنولوجية أو تظهر في المطبوعات، ومن ثم فإنها تنتقل من دولة ألخرى مع انتقال هذه األشياء

  
                                                           

 بخصوص تعزيز حصول عامة النـاس علـى         ١٢لمادة  من ا ) ج(يدعم هذا الحكم االلتزام المحدد بمقتضى الفقرة            ١
  .مجموعة واسعة من المعلومات عن صناعة التبغ ذات الصلة بالغرض المنشود من االتفاقية
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  .ة الحظر المحلي يمكن أن تُقوض ما لم يكن هناك تعاون دولي في هذا الصددومن الجلي أن فعالي  -٤٥
  

المـواد  (أنشطة اإلعالن عن التبغ والترويج له ورعايته عبر الحدود الناشئة من داخل إقليم الطرف               
  )المتدفقة إلى الخارج

  
ر القـانوني والوسـائل     يشمل الحظر الشامل، رهناً باإلطـا     " من االتفاقية على أن      ٢-١٣تنص المادة     -٤٦

، فرض حظر شامل على أنشطة اإلعالن والترويج والرعايـة عبـر            لكل طرف من األطراف   التقنية المتاحة   
  ."والناشئة أصالً من داخل إقليمهالحدود 

  
وينبغي أن يشمل تنفيذ الحظر، على سبيل المثال، جميع المطبوعات والمنتجات المطبوعة أو المنتجة                -٤٧

طرف، سواء أكانت موجهة إلى أشخاص داخل إقليم الطرف أم إلى أشخاص داخـل أقـاليم دول                 داخل إقليم ال  
ومن الصعب غالباً التفريق بين المطبوعات أو المنتجات الموجهة إلى دولة المنشأ أو المستعملة بالفعل               . أخرى

  .فيها وبين المطبوعات أو المنتجات الموجهة إلى الدول األخرى أو المستعملة فيها
  

وينبغي أن يطبق الحظر أيضاً على نشر اإلعالن عن التبغ والترويج له ورعايته على شبكة اإلنترنت                  -٤٨
أو بواسطة أي تكنولوجيا اتصاالت أخرى عابرة للحدود من قبل أي شخص أو كيان داخل إقليم الطرف، سواء                  

  .أكانت المواد المعنية موجهة إلى أشخاص خارج أو داخل أراضي الطرف
  

وباإلضافة إلى ذلك ينبغي أيضاً تطبيق الحظر على أي شخص أو كيان يبث اإلعـالن عـن التبـغ                     -٤٩
  .والترويج له ورعايته مما يمكن أن يرد إلى دولة أخرى

  
وينبغي أيضاً أن يضمن الحظر الشامل ألنشطة اإلعالن عن التبغ والترويج له ورعايته الناشئة مـن                  -٥٠

، في أنشطة اإلعـالن أو      طبيعيين أم اعتباريين  و الطرف، سواء أكانوا أشخاصاً      إقليم الطرف أال ينخرط مواطن    
الترويج أو الرعاية التي تجري في دولة أخرى، وذلك بصرف النظر عما إذا كانت تُصدر مرة أخـرى إلـى                    

  .دولة المنشأ أم ال
  

  طرفأنشطة اإلعالن عن التبغ والترويج له ورعايته عبر الحدود التي تدخل إقليم ال
  

تخول األطراف التي فرضت حظراً على بعـض أشـكال          " على أن    من االتفاقية  ٧-١٣تنص المادة     -٥١
اإلعالن عن التبغ والترويج له ورعايته الحق السيادي في أن تحظر أشكال اإلعالن عن التبغ والتـرويج لـه                   

بقـة علـى أنـشطة اإلعـالن       ، وفي أن تفرض جزاءات معادلة للجزاءات المنط       والتي تدخل أقاليمها  ورعايته  
  ".الناشئة من أقاليمها طبقاً لقوانينها الوطنيةالمحلية والترويج والرعاية 

  
وينبغي أن يشمل تنفيذ الحظر، على سبيل المثال، المطبوعات والمنتجات المطبوعة أو المنتجـة فـي                  -٥٢

نبغي أن تنظر األطراف فـي      وي. دول أخرى وتدخل إقليم الطرف، أو الموجهة إلى أشخاص داخل ذلك اإلقليم           
وإذا كانت هذه المطبوعات تتم طباعتهـا    . تنفيذ فحوصات للعينات المأخوذة من شحنات المطبوعات المستوردة       

أو نشرها أو توزيعها من قبل مواطني الطرف أو الكيانات القائمة داخل إقليم الطرف فإنه ينبغـي أن يتحمـل                    
 وينبغـي أيـضاً   ١.فرض الحظر إلى أقصى حد ممكـن      ينبغي  ف، و المسؤولية هؤالء المواطنون وهذه األطرا    

                                                           
ويجوز أن تخضع كيفية التعامل مع       .في بعض الظروف أن يفرض أيضاً حظره على غير مواطنيه         يجوز للطرف       ١

  .توكوالت الممكنة بشأن اإلعالن والترويج والرعاية عبر الحدودمواطني األطراف األخرى ألحكام أحد البرو
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 بصريةتطبيق الحظر على كل محتويات شبكة اإلنترنت المتاحة داخل إقليم الطرف، وعلى أي مواد سمعية أو                 
 إلى داخل إقليم الطرف أو يتم استقباله بشكل آخر داخل إقليم الطرف، سواء مواد سمعية بصرية يتم بثها أو أي   

  . موجهاً إلى أشخاص داخل إقليم ذلك الطرف أم الأكان ذلك
  

  التوصية
  

ينبغي لألطراف التي تفرض حظراً شامالً أو تقييدات شاملة على اإلعالن عن التبـغ والتـرويج لـه                  
ورعايته أن تضمن حظر أو تقييد أي شكل من أشكال اإلعالن عن التبغ والترويج له ورعايته عبـر                  

قاليمها، وذلك بالطريقة ذاتها التي يتم بها حظر أو تقييد اإلعـالن عـن              الحدود والتي تنشأ من داخل أ     
وينبغي أن تستخدم األطراف حقها السيادي في اتخاذ إجراءات فعالة         . التبغ والترويج له ورعايته محلياً    

لتقييد أو منع أي شكل من أشكال اإلعالن عن التبغ والترويج له ورعايته يدخل أقاليمها، سواء أكـان                  
داً من األطراف التي تطبق قيوداً أم من كيانات غير أطراف، مع اإلقرار بأنه قد يتعين في بعض                  وار

  .األحوال تناول اإلجراءات الفعالة في أحد البروتوكوالت
  

  الكيانات المسؤولة
  

 وينبغـي أن تقـع    . ينبغي تحديد الكيانات المسؤولة تحديداً واسع النطاق يشمل سلسلة التسويق الكاملة            -٥٣
المسؤولية األساسية على عاتق الجهة التي بدأت اإلعالن أو الترويج أو الرعاية، وعادة ما تكون تلك الجهة من       

  .صانعي التبغ وموزعيه بالجملة ومستورديه وباعته بالتجزئة ووكالئهم ورابطاتهم
  

ج له ورعايتـه،    وباإلضافة إلى ذلك هناك كيانات أخرى عديدة تنخرط في اإلعالن عن التبغ والتروي              -٥٤
  .وينبغي تحميلها المسؤولية أيضاً

  
وال يمكن تحميل المسؤولية لجميع الكيانات بطريقة واحدة، وذلك ألن هناك تفاوتاً في مشاركتها فـي                  -٥٥

وفي حالة رعاية التبغ تكون الكيانات المـسؤولة        . إنتاج وإقحام ونشر اإلعالن عن التبغ والترويج له ورعايته        
تي تقدم أي شكل ذي صلة من أشكال المساهمة، والكيانات التي تتلقى أي شكل ذي صـلة مـن    هي الكيانات ال  

وعندما ينطـوي   . أشكال المساهمة، وأي وسطاء يسهلون تقديم وتلقي أي شكل ذي صلة من أشكال المساهمة             
ى دورها فـي    اإلعالن عن التبغ والترويج له على إجراء اتصاالت تعتمد طريقة تحميل المسؤولية للكيانات عل             

وينبغي أن تقع المسؤولية على القائم      . إنتاج ونشر محتوى االتصاالت وعلى ما لديهم من إمكانيات التحكم فيها          
وينطبـق ذلـك علـى      . بالنشر إذا كان يعلم، أو إذا كان في وضع يتيح له أن يعلم بمحتوى اإلعالن والترويج               

 كانت، ولكنه ينطبق بوجه خاص على التحكم في المحتوى          وسائل اإلعالم أو تكنولوجيا االتصاالت المعنية أياً      
  .والذي يتم نشره عبر التابع االصطناعي الذي يتولى البث المباشرالموجود على شبكة اإلنترنت 

  
  :وفيما يتعلق بجميع أشكال وسائل اإلعالم واالتصاالت  -٥٦
  

 من يقوم من األشـخاص أو       ينبغي أن يحظر إدراج اإلعالن عن التبغ والترويج له ورعايته على            •
مثل وكاالت اإلعالن، والمصممين، وناشري الصحف وسـائر        (الكيانات بإنتاج أو نشر المحتوى      

المواد المطبوعة، والمذيعين، ومنتجي األفالم، وبرامج التليفزيون واإلذاعة، واأللعاب، والعروض 
عية، ومنتجـي محتويـات     المباشرة، وشبكة اإلنترنت، والهواتف المحمولة، والتوابع االصـطنا       

  ).األلعاب
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ينبغي أن يحظر االنخراط في اإلعالن عن التبغ والترويج لـه ورعايتـه علـى األشـخاص أو                    •
الكيانات، مثل وسائل اإلعالم ومنظمي التظاهرات والرياضيين والمشاهير ونجوم السينما وسائر           

  .الفنانين

علـى  )  المحتوى أو إبطال االطالع عليـه      مثل االلتزام بحذف  (ينبغي أن تُطبق التزامات خاصة        •
مثـل مواقـع    (سائر الكيانات المشاركة في وسائل اإلعالم واالتصاالت التماثليـة أو الرقميـة             

، وذلك بمجرد أن تالحظ )التعارف، ومقدمي خدمات الربط بشبكة اإلنترنت، وشركات االتصاالت  
  .وجود اإلعالن عن التبغ والترويج له ورعايته

  
  .ة أن تقع المسؤولية، في حالة الكيانات االعتبارية، على عاتق الشركة وليس على عاتق الموظفوينبغي عاد

  
وينبغي أن يعتبر أي عقد أو اتفاق أو ترتيب يخص اإلعالن عن التبغ أو الترويج له أو رعايته الغياً                     -٥٧

  .إذا اتُفق على أنه يخرق الحظر الشامل
  

على سبيل المثال، توجد خمس فئات أساسية من الكيانـات المـسؤولة            وفيما يتعلق بشبكة اإلنترنت،       -٥٨
  .ينبغي أن يتم على أساسها فرض أشكال خاصة من الحظر والتزامات خاصة

  
وتشمل هذه الجهـات    . ، وهي التي توجد المحتوى أو تتسبب في وجوده        الجهات المنتجة للمحتوى    •

فزيون واألفالم واأللعـاب التـي تـوزع        شركات التبغ، ووكاالت اإلعالن، ومنتجي برامج التلي      
 على الجهات المنتجة للمحتوى إدراج اإلعـالن عـن          يحظروينبغي أن   . بواسطة شبكة اإلنترنت  

  .التبغ أو الترويج له أو رعايته في أي محتوى تنتجه

، وتشمل دور النشر والكيانات التي تختـار المحتـوى قبـل إتاحتـه              الجهات الناشرة للمحتوى    •
وينبغـي  ). مثل مواقع الصحف أو وكاالت البث على شبكة اإلنترنت        ( شبكة اإلنترنت    لمستخدمي

 على الجهات الناشرة للمحتوى إدراج اإلعالن عن التبغ أو الترويج له أو رعايته فـي                يحظرأن  
  .أي محتوى تتيحه

ـ         الجهات التي تستضيف المحتوى     • ت ، وهي وحدات الخدمة الحاسوبية الموصولة بـشبكة اإلنترن
والتي يتم فيها تخزين المحتوى، بما في ذلك المحتوى المتراكم الذي تنتجه الجهات األخرى دون               

وينبغي أن تكون   ). مثل مواقع التعارف  (انتفاء المحتوى قبل أن تتيحه لمستخدمي شبكة اإلنترنت         
بطال أو إ  اإلعالن عن التبغ والترويج له ورعايته        ملتزمة بحذف الجهات التي تستضيف المحتوى     

  .تدرك ما ينطوي عليه المحتوىاالطالع عليه بمجرد أن 

ومن هذه الجهات محركات البحث في شبكة اإلنترنت، التي تسهل علـى      ،   تصفح المحتوى  جهات  •
 المحتوى  وينبغي أن تكون جهات تصفح    . مستخدمي خدمات االتصاالت، تحديد مواقع المحتويات     

إدراك ما ينطـوي    بمجرد  لتبغ والترويج له ورعايته     اإلعالن عن ا   بإبطال االطالع على     ملتزمة
  .عليه المحتوى

 الكيانات التي تقدم خدمات االتصاالت      وهي،   خدمات االتصال بشبكة اإلنترنت    الجهات التي تقدم    •
وينبغي أن يكون   . للمستخدمين النهائيين، مثل مقدمي خدمات اإلنترنت وشركات الهاتف المحمول        
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اإلعالن عن التبغ والترويج له ورعايتـه       زمين بإبطال االطالع على     ملتمقدمو خدمات االتصال    
  .إدراك ما ينطوي عليه المحتوىبمجرد 

  
وعلى خالف االلتزامات الخاصة بالجهات المنتجة للمحتوى والجهات الناشرة للمحتوى والجهات التي              -٥٩

مي خدمات تصفح المحتـوى     تستضيف المحتوى يمكن لألطراف أن تحد من االلتزامات التي تفرض على مقد           
ومقدمي خدمات االتصال والتي تقضي ببذل جهود معقولة من أجل إبطال االطالع على المحتوى، وذلك فـي                 

  .ضوء اإلمكانات التقنية
  

  التوصية
  

ينبغي تحديد الكيانات المسؤولة عن اإلعالن عن التبغ والترويج له ورعايته تحديداً واسـع النطـاق،                
  .يد كيفية تحميلها المسؤولية على الدور الذي تضطلع بهوينبغي أن يعتمد تحد

  
ينبغي أن تقع المسؤولية الرئيسية على عاتق الجهة التي بدأت اإلعالن عن التبغ أو الترويج                 -

له أو رعايته، وعادة ما تكون تلك الجهة من صانعي التبغ وموزعيه بالجملـة ومـستورديه         
  .وباعته بالتجزئة ووكالئهم ورابطاتهم

ينبغي أن يحظر على من يقوم من األشخاص أو الكيانات بإنتاج أو نشر المحتوى اإلعالمي                 -
  .إدراج اإلعالن عن التبغ والترويج له ورعايته ضمن المحتوى الذي ينتجه أو ينشره

ينبغي أن يحظر االنخراط في اإلعالن عن التبغ والترويج له ورعايته على األشـخاص أو                 -
  ).مي التظاهرات والرياضيين والمشاهيرمثل منظ(الكيانات 

على كيانات أخرى تشارك فـي      ) كااللتزام بحذف المحتوى  (ينبغي تطبيق التزامات خاصة       -
 عن التبـغ    تدرك ما ينطوي عليه اإلعالن    أنشطة وسائل اإلعالم التماثلية أو الرقمية بعد أن         

  .والترويج له ورعايته
  

  الن عن التبغ والترويج له ورعايتهاإلنفاذ المحلي للقوانين الخاصة باإلع
  

  الجزاءات
  

بما فـي ذلـك الغرامـات       (ينبغي لألطراف إدخال جزاءات وتطبيق عقوبات فعالة ومتناسبة ورادعة            -٦٠
ولكي تكون العقوبات المفروضـة روادع      ). واإلجراءات اإلعالنية التصحيحية، وتعليق التراخيص أو إلغاؤها      

المرتكبة، بما فـي ذلـك      ) المخالفات(ن تتناسب مع طبيعة وخطورة المخالفة       فعالة ينبغي أن تكون متدرجة وأ     
ارتكاب المخالفة ألول مرة، وينبغي تقديمها على الفوائد االقتصادية المحتمل جنيها من اإلعالن أو الترويج أو                

  .الرعاية
  

 يرتكبها أي كيان     على المخالفات المتكررة التي ترتكبها أي جهة صنع أو         شديدةوينبغي فرض عقوبة      -٦١
وفي حالة ارتكاب مخالفات متكررة أو جسيمة ينبغي فرض جزاءات أشد، بما في ذلك إمكانيـة                . من الكيانات 

وينبغي أن تشمل الجزاءات أيضاً االلتزام بتصحيح المخالفات، وذلك على سبيل المثال، عـن طريـق                . السجن
  :يلي ما
  

  حذف اإلعالن أو الترويج أو الرعاية؛  •
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 قرار المحكمة بالطريقة التي تحددها وعلى نفقة الطرف الذي تحـدده أو األطـراف التـي                 نشر  •
  تحددها؛

  .تمويل اإلعالنات التصحيحية أو المضادة  •
  

بما في ذلـك الكيانـات      (وينبغي فرض الجزاءات على تصرفات الكيانات وليس على األفراد فحسب             -٦٢
رفات الكيانات المؤسسية التي تتم خارج اإلقليم ويكـون لهـا           المؤسسية التي يمكن تحميلها المسؤولية عن تص      

أو / أو المـسؤولين اإلداريـين و     / وينبغي كذلك فرض الجزاءات على تـصرفات المـديرين و         ). تأثير داخله 
أو الممثلين القانونيين للكيانات المؤسسية عندما يتحمل أولئك األفراد المسؤولية عـن تـصرفات              / الموظفين و 
  .سسيالكيان المؤ

  
ويمكن أن يشكل منح التراخيص لصانعي التبغ وموزعيه بالجملة ومستورديه وباعته بالتجزئة وسيلة               -٦٣

وينبغي أال يتم منح الترخيص أو تجديده إال إذا كان صاحب الطلب            . فعالة لمكافحة اإلعالن والترويج والرعاية    
المتثال يمكن سحب الترخيص لمدة محددة أو       وفي حاالت عدم ا   . يستطيع أن يضمن االمتثال للشروط القانونية     

، )مثل المـذيعين  (وفيما يتعلق بالكيانات المسؤولة التي ال تنخرط بشكل مباشر في إنتاج التبغ أو بيعه               . إلغاؤه
ينبغي أن يتم، عند اشتراط حصول هذه الكيانات على التراخيص، إدراج االمتثال لألحكام الخاصة بـاإلعالن                

  .له ورعايته ضمن معايير منح التراخيص أو تجديدها أو تعليقها أو سحبهاعن التبغ والترويج 
  

وإذا كانت هناك جزاءات رادعة يمكن لسلطات اإلنفاذ أن تنجح في وضـع حـد للممارسـات غيـر                -٦٤
عـن طريـق االتـصاالت، واالجتماعـات،        (المشروعة دون اللجوء إلى إجراءات التقاضي فـي المحـاكم           

  ).ت اإلدارية، والغرامات الدورية، مثالًوالتحذيرات، والقرارا
  

  الرصد واإلنفاذ وإتاحة اللجوء إلى العدالة
  

ينبغي أن تعين األطراف سلطة مختصة ومستقلة لرصد وإنفاذ القـوانين، وأن تمنحهـا الـصالحيات                  -٦٥
ومصادرة ما يـتم    وينبغي أن تتمتع تلك الوكالة بصالحية التحقيق في الشكاوى،          . والموارد الالزمة للقيام بهذا   

  .أو استهالل اإلجراءات القانونية المالئمة/ من اإلعالن أو الترويج بشكل غير قانوني، والبت في الشكاوى و
  

ويمكـن أن   . وينبغي إشراك المجتمع المدني والمواطنين في رصد الحظر المفروض وإنفاذه بفعاليـة             -٦٦
ن قبيل منظمات الصحة العمومية أو منظمات الرعاية المجتمع المدني، وخصوصاً كيانات متنظيمات يتُوقع من   

الصحية أو الوقاية أو حماية الشباب أو المنظمات التي تدافع عن حقوق المستهلكين، أن تقوم بالرصد الـدقيق                  
  .وينبغي أن ينص التشريع على أن من حق أفراد الجمهور أن يتقدموا بالشكاوى

  
لقانون المدني من أجل مناهضة اإلعالن عن التبغ والتـرويج          وعالوة على ذلك ينبغي إتاحة خيارات ا        -٦٧

وينبغي أن يتيح القانون الوطني ألي شخص مهتم أو ألي منظمة غير حكومية مهتمة البدء فـي                 . له ورعايته 
  .اتخاذ اإلجراءات القانونية ضد اإلعالن عن التبغ والترويج له ورعايته بصورة غير مشروعة

  
ج اإلنفاذ تخصيص خط هاتفي ساخن ومجاني لتلقي الـشكاوى، أو تخـصيص   ويجوز أن يشمل برنام    -٦٨

  .موقع على اإلنترنت أو نظام مماثل لتشجيع الناس على اإلبالغ عن االنتهاكات
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  التوصية
  

وينبغي أن يعين كل طرف سلطة      . ينبغي لألطراف أن تُدخل وتطبق عقوبات فعالة ومتناسبة ورادعة        
. صد وإنفاذ القانون، وأن يمنحها الصالحيات والمـوارد الالزمـة لـذلك         تنظيمية مستقلة ومختصة لر   

  .وينبغي إشراك المجتمع المدني في رصد وإنفاذ القانون وتمكينه من اللجوء إلى العدالة
  

  تثقيف الجمهور وتوعية المجتمع
  

 توعية الجمهور  ينبغي أن تعمل األطراف على تعزيز وتدعيم١ من االتفاقية١٢تماشياً مع روح المادة      -٦٩
. بشأن اإلعالن عن التبغ والترويج له ورعايته في كل قطاعات المجتمع باستخدام وسائل االتـصال المتاحـة                

وينبغي لألطراف القيام بجملة أمور منها اعتماد تدابير مالئمة لتعزيز اإلتاحة الواسعة للبرامج الفعالة والشاملة               
 على أهمية الحظر الشامل وتثقيف الجمهور بخصوص ضرورة          وتوعية الجمهور والتي تركز    بتثقيفالخاصة  

فرضه وتشرح أسباب اعتبار أنشطة اإلعالن، والترويج والرعاية التي تقوم بها دوائر صناعة التبغ أمراً غير                
  .مقبول

  
بالغ عن حـاالت انتهـاك      ومن العناصر األساسية لإلنفاذ االلتزام بدعم المجتمع لرصد االمتثال واإل           -٧٠

وكي يتسنى ألفراد المجتمع االضطالع بهذا الـدور        . القوانين المضادة لإلعالن عن التبغ والترويج له ورعايته       
يجب توعيتهم بالمشكلة وأن يفهموا القانون والوسائل التي يمكنهم اتباعها في اإلجـراءات المتعلقـة بحـاالت                 

  .خرقها
  

رامج لتثقيف الجمهور وتوعيته، وأن تبلغ أفراد المجتمع بالقوانين القائمـة           وينبغي أن تنفذ األطراف ب      -٧١
بشأن اإلعالن عن التبغ والترويج له ورعايته، وبالخطوات التي يمكنهم اتخاذها مـن أجـل إبـالغ الوكالـة                   

ها ضـد   الحكومية المعنية بأي شكل من أشكال اإلعالن أو الترويج أو الرعاية، وبالخطوات التي يمكنهم اتخاذ              
  .أي شخص يضلع في اإلعالن عن التبغ أو الترويج له أو رعايته على نحو يخرق القانون

  
  التوصية

  
ينبغي أن تعمل األطراف على أن تعزز وتدعم، في جميع قطاعـات المجتمـع، توعيـة الجمهـور                  

             بل التي  بضرورة التخلص من اإلعالن عن التبغ والترويج له ورعايته، وبالقوانين المضادة  له، والس
  .يمكن ألفراد الجمهور اتباعها لمكافحة انتهاك هذه القوانين

  
  التعاون الدولي

  
إن فعالية الجهود الرامية إلى التخلص من اإلعالن عن التبغ والترويج له ورعايته ال تتوقـف علـى                    -٧٢

 األطراف علـى    المبادرات التي تتخذها األطراف، كل على حدة، فحسب ولكنها تتوقف أيضاً على مدى تعاون             
وسيكون التعاون الدولي الفعال ضـرورياً للـتخلص مـن          . التصدي لإلعالن عن التبغ والترويج له ورعايته      

  .اإلعالن عن التبغ والترويج له ورعايته محلياً وعبر الحدود
  

ذلـك  وعلى األطراف في االتفاقية، التي أعلنت التزامات فيما يتعلق بالتعاون الدولي بالفعل، بما فـي              -٧٣
التعاون في استحداث التكنولوجيات وغيرها من الوسائل الالزمة لتيسير القضاء           (٦-١٣االلتزام بموجب المادة    

                                                           
  ."التثقيف واالتصال والتدريب وتوعية الجمهور"    ١
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، )البحوث والمراقبـة وتبـادل المعلومـات      ( ٢٠؛ والمادة   )المسؤولية( ١٩؛ المادة   )على اإلعالن عبر الحدود   
التقنية واالجتماعيـة االقتـصادية والتجاريـة       تبادل المعلومات العلمية و    (٢٠ من المادة    ٤وخصوصاً الفقرة   

التبليـغ  ( ٢١؛ والمـادة    )والقانونية المتاحة عموماً، عالوة على المعلومات المتصلة بممارسات صناعة التبـغ          
؛ )التعاون في المجاالت العلمية والتقنية والقانونية وتوفير الخبرات ذات الصلة( ٢٢؛ والمادة )وتبادل المعلومات

  .)الموارد المالية( ٢٦والمادة 
  

يحيط مؤتمر األطـراف علمـاً كـذلك        وباإلضافة إلى التوصيات الواردة في هذه المبادئ التوجيهية           -٧٤
 بتيسير تبادل المعلومات وسائر أشكال التعـاون بـين   بالتوصيات الصادرة عن فريق العمل بشأن تدابير تتعلق 

كما أن   ١.عن التبغ والترويج له ورعايته عبر الحدود      ومن شأنها اإلسهام في القضاء على اإلعالن         .األطراف
مفيدة أيـضاً، إذ إنهـا        اإلعالن عن التبغ أو الترويج له أو رعايته محلياً         هذه التدابير الرامية إلى القضاء على     

 بإمكانية استفادة األطراف من تبادل المعلومات والتجارب والخبرات بشأن جميع أنشطة اإلعالن عـن               تعترف
  .شأن أنشطة اإلعالن عن التبغ والترويج له ورعايته عبر الحدود فقطبالترويج له ورعايته، وليس التبغ و

  
  التذييل
  

بأشكال اإلعالن عن التبغ والترويج له ورعايته في إطـار          ) غير شاملة (قائمة إرشادية   
  أحكام االتفاقية

  
الوسـائل المطبوعـة    :  يعني االتصال بواسطة الوسائل السمعية أو البصرية أو السمعية البصرية          •

بما في ذلك الصحف والمجالت والكراسات الصغيرة والوريقات والنشرات الورقية والرسـائل            (
بما في ذلك البـث األرضـي   (والتليفزيون واإلذاعة   ) واللوحات اإلعالنية والملصقات والعالمات   

ت الفيـديو واألقـراص     واألفالم وأقراص الفيديو الرقمية وتسجيال    ) والبث بالتوابع االصطناعية  
) األلعاب الحاسوبية أو ألعاب الفيديو أو األلعاب التي على شبكة اإلنترنت          (المضغوطة واأللعاب   

والعروض ) بما في ذلك شبكة اإلنترنت أو الهواتف المحمولة       (وسائر وسائل االتصاالت الرقمية     
  المسرحية وغيرها من العروض الحية؛ 

 وعلـى    بالتجزئـة   البيع ومنافذ في أماكن التسلية      وضعها في ذلك وضع العالمات التجارية، بما       •
 أو  الشعاراتأو مخططات األلوان أو     التجارية  مثل استخدام ألوان العالمات     (المركبات والمعدات   
  ؛)الماركات المسجلة

   البيع؛مراكزعرض منتجات التبغ في   •

   بيع منتجات التبغ؛ماكينات  •

  ؛كة اإلنترنتعن طريق شببيع منتجات التبغ   •

  ؛)تنويع المنتجات(توسيع استخدام العالمة التجارية والتشارك في العالمة التجارية   •

                                                           
  .FCTC/COP3(14) الوثيقة    ١
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وهو إدراج أحد منتجات التبغ أو إحدى الخدمات المتعلقة به أو إحـدى ماركاتـه               (إقحام المنتج     •
ال أو مكافآت مقابل تلقي أموذلك و) انظر أعاله(المسجلة أو اإلشارة ألي منها في سياق االتصال     

  ؛)أخرى

مثـل سالسـل المفـاتيح      (أسعار مخفضة عند شراء منتجات التبغ       بمنتجات  تقديم  تقديم هدايا أو      •
  ؛)والقمصان وقبعات العبي البايسبول والوالعات

توزيع عينات مجانية من منتجات التبغ، بما في ذلك توزيعها لدى إجـراء مـسوحات التـسويق                   •
  واختبارات التذوق؛

الترويج التحفيزية أو مخططات استبقاء الزبائن، مثل توزيع القسائم التي ترد قيمتها عند             عروض    •
  شراء منتجات التبغ؛

المسابقات المرتبطة بأسماء منتجات التبغ أو عالماتها التجارية، سواء أكانت تشترط شراء أحـد                •
  منتجات التبغ قبل المشاركة فيها أم ال؛

مثل رسائل البريد المباشرة ) بما فيها المواد اإلعالمية(لمواد الترويجية استهداف األفراد مباشرة با  •
  ؛"البحوث" أو "مسوحات المستهلك"أو التسويق عن بعد أو 

  ترويج المنتجات المخفضة األسعار؛  •

   أو الحلوى التي يشبه شكلها منتجات التبغ؛اللعببيع أو توريد   •

جيعهم أو لحـثهم علـى بيـع        قدم إلى باعة التجزئة لتش    المدفوعات أو المساهمات األخرى التي ت       •
مثل مكافأة باعة التجزئة على بيـع كميـات         (، بما في ذلك برامج تحفيز باعة التجزئة         المنتجات

  ؛)معينة من المنتجات

   المنتج؛ تصميمالتغليف وسمات  •

معين أو منتجـات    المدفوعات أو المكافآت األخرى التي تقدم في مقابل االقتصار على بيع منتج               •
صانع معين في منفذ البيع بالتجزئة أو في مكان معين أو في تظاهرة معينـة أو عـرض أحـد                    

  المنتجات بشكل بارز؛

في المنشآت التعليمية أو في أماكن الضيافة وأمـاكن         وعرضها  بيع المنتجات وتوريدها وإقحامها       •
لراقصة والمؤسسات االجتماعيـة أو     األنشطة الرياضية والترفيهية وأماكن العروض الموسيقية وا      

  في التظاهرات ذات الصلة بها؛

تقديم الدعم المالي أو أي شكل آخر من أشكال الدعم للتظـاهرات أو األنـشطة أو األفـراد أو                     •
على سبيل المثال للتظاهرات الرياضية أو الفنية أو للمشاركين في الرياضات الفردية            (الجماعات  

انين أو الفرق الفنية أو منظمات الرعايـة االجتماعيـة أو للـساسة أو              أو لفرقها أو لمختلف الفن    
سواء أكان ذلك في مقابل الدعاية، بما فيها أنـشطة          ) المرشحين السياسيين أو األحزاب السياسية    

  المسؤولية االجتماعية للشركات، أم ال؛
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ة التبغ إلـى القـائمين      تقديم الدعم المالي أو أي شكل آخر من أشكال الدعم من قبل دوائر صناع               •
على تشغيل المنشآت، مثل الحانات أو األندية أو سائر أماكن الترفيه، في مقابل تشييد أو تجديـد                 

  .المباني بهدف الترويج لمنتجات التبغ أو استعمال أو تقديم التندات والظُلل

  )٢٠٠٨نوفمبر /  تشرين الثاني٢٢الجلسة العامة الرابعة، (
  
  

FCTC/COP3(13)  صيات الخاصة بالعناصر الرئيسية المحتملة لبروتوكول بشأن اإلعالن        التو
  )١٣فيما يتعلق بالمادة (والترويج والرعاية عبر الحدود 

  
  مؤتمر األطراف،

  
  من اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحـة التبـغ           ٨-١٣إذ يضع في الحسبان المادة      

  ؛)يتهاإلعالن عن التبغ والترويج له ورعا(
  

  ؛FCTC/COP2(8) وFCTC/COP1(16)وإذ يذكر بقراريه 
  

وإذ يعترف باألعمال التي أنجزها فريق الخبراء المعني باإلعالن والترويج والرعاية عبـر الحـدود               
  ؛FCTC/COP1(16)والمحددة عمالً بالقرار 

  
اإلعالن عن التبـغ    (  من االتفاقية  ١٣وإذ يعترف باألعمال التي أنجزها فريق الخبراء المعني بالمادة          

  ؛FCTC/COP2(8) والمحددة عمالً بالقرار )والترويج له ورعايته
  

مـن البروتوكـول    العناصر األساسية المحتملـة      اإلحاطة علماً بتوصيات فريق الخبراء المعني ب       قرر
شـأنها أن    بصيغتها الواردة في مرفق هذا القرار، والتي من          المتعلق باإلعالن والترويج والرعاية عبر الحدود     

  .)اإلعالن عن التبغ والترويج له ورعايته(  من االتفاقية١٣١تكمل المبادئ التوجيهية لتنفيذ المادة 
  
  

  المرفق
  

  التوصيات الخاصة بالعناصر الرئيسية من البروتوكول
  المتعلق باإلعالن والترويج والرعاية عبر الحدود

  
  

على طلب مؤتمر األطراف، تقرير فريق الخبـراء         بناء   إن الفريق العامل، بعد أن وضع في الحسبان         
المعني باإلعالن عن التبغ والترويج له ورعايته عبر الحدود، والذي تم تقديمه إلى مؤتمر األطراف في دورته                 

لبدء، إذا قرر مؤتمر األطراف ذلك اآلن أو في المستقبل، في التفاوض على بروتوكول بشأن                با ، يوصي الثانية

                                                           
  .FCTC/COP3(12)القرار    ١
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 والرعاية عبر الحدود، دون المساس بحق مؤتمر األطراف في تحديد نطاق تلك المناقشات،              اإلعالن والترويج 
  :وإيالء االهتمام للمجاالت الواردة أدناه إلمكانية إدراجها في هذا البروتوكول

  
إجراءات اإلخطار والرد فيما يتعلق باإلعالن عن التبغ والترويج له ورعايته عبر الحدود، بما في   •

تزامات الخاصة باإلقرار بتسلم اإلخطار، واتخاذ التدابير الالزمة للتحقيق والـرد علـى             ذلك االل 
  ١الطرف الذي أرسل اإلخطار؛

التعاون بين وكاالت اإلنفاذ المعنية باإلنفاذ فيما يتعلق بالتحقيق في االنتهاكات المحتملة للقـوانين                •
لمعلومات وتفتيش المبـاني أو الـسجالت       واتخاذ إجراءات اإلنفاذ، بما في ذلك ما يتعلق بتبادل ا         

  ٢؛)إعداد الوثائق وإجراء المقابالت مع الشهود(والحصول على البينات 

ممارسة الوالية القضائية على اإلعالن عن التبغ أو الترويج له أو رعايته، وذلك من أجل معالجة                  •
لكيان ذاته أو التـصرف     مسألة إمكانية اتخاذ عدة وكاالت في عدة أطراف إجراءات اإلنفاذ ضد ا           

ذاته، أو العكس، أي عدم اتخاذ أي وكالة إجراءات اإلنفاذ لتوقعها قيام غيرها من الوكاالت فـي                 
  ٣طرف آخر أو أطراف أخرى بذلك؛

االعتراف باألحكام األجنبية وتنفيذها، مع اإلقرار بأن ألي طرف أن يحصل على حكم ضـد أي                  •
  ٤.ي أصول في إقليمهجهة ال تقع في إقليمه وليست لديها أ

  
  )٢٠٠٨نوفمبر /  تشرين الثاني٢٢الجلسة العامة الرابعة، (

  
  

FCTC/COP3(14)                التدابير التي من شأنها أن تُسهم في التخلص مـن اإلعـالن والتـرويج
  )١٣فيما يتعلق بالمادة (والرعاية عبر الحدود 

  
  مؤتمر األطراف،

  
فريق عامل معني بوضع مبادئ توجيهية لتنفيذ المادة        إنشاء   القاضي ب  FCTC/COP2(8)إذ يذكر بقراره    

، )اإلعالن عن التبغ والترويج له ورعايته     (  من اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ         ١٣
وبتقديم توصيات بخصوص العناصر الرئيسية لبروتوكول متعلق باإلعالن والترويج والرعاية عبر الحـدود،             

ا أن تكمل هذه المبادئ التوجيهية، وبخصوص سائر التدابير التي مـن شـأنها أن تـسهم فـي      والتي من شأنه  
  التخلص من اإلعالن والترويج والرعاية عبر الحدود؛

  
  ؛FCTC/COP3(13) وFCTC/COP3(12)وإذ يأخذ في اعتباره قراريه 

  

                                                           
  .A/FCTC/COP/2/10 من الوثيقة ٢١انظر الفقرة     ١
  .A/FCTC/COP/2/10 من الوثيقة ٢١ إلى ١٧انظر الفقرات من     ٢
  .A/FCTC/COP/2/10 من الوثيقة ٢٦ إلى ٢٢انظر الفقرات من     ٣
  .A/FCTC/COP/2/10 من الوثيقة ٢٨ و٢٧انظر الفقرتين     ٤
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  : ما يليقرر  )١(
  

 التي من شأنها أن تـسهم فـي         اإلحاطة علماً بتوصيات الفريق العامل بشأن التدابير        )أ(
التخلص من اإلعالن والترويج والرعاية عبر الحدود، بصيغتها الواردة في مرفـق            

  ؛هذا القرار
  
  ؛مواصلة النظر في هذه التوصيات في دورته الرابعة  )ب(
  

تقيم آثار التوصيات وتقترح ما يلزم من خيارات للنهوض بالمزيد           أمانة االتفاقية أن     طلب إلى   )٢(
  . األعمال، وأن تقدم تقريراً بذلك إلى الدورة الرابعة لمؤتمر األطرافمن

  
  

  المرفق
  

  في التخلص من  من شأنها أن تسهمأخرى تدابير بأيالتوصيات الخاصة 
  اإلعالن والترويج والرعاية عبر الحدود

  
 عـن التبـغ     أشار الفريق العامل في مداوالته إلى أن التعاون الدولي ضروري للتخلص من اإلعالن              -١

وكلف مؤتمر األطراف الفريق العامل بتقديم توصيات بخـصوص         . والترويج له ورعايته محلياً وعبر الحدود     
وترد أدناه هذه . سائر التدابير التي من شأنها أن تسهم في التخلص من اإلعالن والترويج والرعاية عبر الحدود            

  .التوصيات
  

  التوصيات
  
أن فعالية الجهود الرامية إلى التخلص من اإلعالن عن التبغ والترويج له             ، إذ يراعي  العاملإن الفريق     -٢

تتوقف على المبادرات التي تتخذها األطراف، كل على حدة، فحسب ولكنهـا تتوقـف         ورعايته عبر الحدود ال   
أن  أيضاً على مدى تعاون األطراف على التصدي لإلعالن عن التبغ والترويج له ورعايتـه عبـر الحـدود،                 

راف في االتفاقية تضطلع بالفعل بالتزامات فيما يتعلق بالتعاون الدولي بالفعل، بما في ذلك االلتزام بموجب األط
التعاون في استحداث التكنولوجيات وغيرها من الوسائل الالزمة لتيسير القضاء على اإلعـالن       (" ٦-١٣المادة  

، وخـصوصاً   ") والمراقبة وتبادل المعلومـات    البحوث(" ٢٠؛ والمادة   )المسؤولية( ١٩؛ والمادة   ")عبر الحدود 
تبادل المعلومات العلمية والتقنية واالجتماعية االقتصادية والتجارية والقانونية المتاحة         (" ٢٠ من المادة    ٤الفقرة  

؛ ")التبليغ وتبادل المعلومـات   (" ٢١؛ والمادة   ")عموماً، عالوة على المعلومات المتصلة بممارسات صناعة التبغ       
 ٢٦؛ والمـادة    ")التعاون في المجاالت العلمية والتقنية والقانونية وتوفير الخبـرات ذات الـصلة           (" ٢٢ والمادة

  :؛ يوصي بما يلي")الموارد المالية("
  

  ١: في استمارة التبليغ المعتمدة من قبل مؤتمر األطراف١٣أن األسئلة المتعلقة بالمادة   )١(
  

                                                           
  .FCTC/COP1(14)القرار     ١
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ة التي تشملها المبادئ التوجيهية الخاصة بالمـادة  يتم تنقيحها كي تراعي األحكام األساسي     -
  ١ والتي من المقرر أن يعتمدها مؤتمر األطراف في دورته الثالثة؛١٣

هل يحول دستوركم أو تحول المبادئ الدسـتورية        : "يتم تنقيحها كي تشمل السؤال التالي       -
 لديكم دون فرض حظر شامل على جميع أشكال اإلعالن عـن التبـغ والتـرويج لـه                

  ؛"ورعايته؟ إذا كانت اإلجابة نعم يرجى إعطاء التفاصيل

  ؛"األسئلة األساسية"إلى فرع " األسئلة االختيارية"يتم نقلها من فرع   -
  

أن يتم إنشاء موقع على اإلنترنت وتسهيل شؤونه كي يكون بمثابة مركـز للمعرفـة بـشأن                   )٢(
إلخطار بحاالت اإلعالن والترويج والرعاية     اإلعالن والترويج والرعاية عبر الحدود، وبمثابة وسيلة ل       

وينبغـي أن يـشتمل     . عبر الحدود، وينبغي أن يتم بانتظام تحميل موقع اإلنترنت بالمواد ذات الصلة           
  :موقع اإلنترنت، مع ضمان حماية البيانات الشخصية واألسرار التجارية، على ما يلي

  
  :فرع ال يصل إليه سوى األطراف ويحتوي على  )١(

  ائمة محدثة بنقاط االتصال التابعة لألطراف؛ق  )أ(

سجل بالخبراء الذين بإمكانهم تقديم المساعدة التقنية والتدريب التقنـي بـشأن              )ب(
  الشؤون ذات الصلة؛

المعلومات األخرى التي تقدمها األطراف أو أمانة االتفاقية ويتعين تقاسمها مع             )ج(
  األطراف فقط؛

  :اف والمراقبين ويحتوي علىفرع ال يصل إليه سوى األطر  )٢(

  آلية لإلبالغ عن حاالت اإلعالن والترويج والرعاية عبر الحدود؛  )أ(

المعلومات التي تقدمها األطراف أو أمانة االتفاقية ويتعين تقاسمها مع األطراف       )ب(
  والمراقبين فقط وليس مع الجمهور؛

  :فرع يتاح للجمهور الوصول إليه ويحتوي على  )٣(

  مات التي تقدمها األطراف أو األمانة ويمكن تقاسمها مع الجمهور؛المعلو  )أ(

البينات الخاصة بأثر اإلعالن عن التبغ والترويج له ورعايتـه عبـر الحـدود           )ب(
  وفعالية الحظر المفروض على اإلعالن عن التبغ والترويج له ورعايته؛

  روابط بمواقع اإلنترنت التابعة للهيئات األخرى المعنية؛  )ج(
  
  
  

                                                           
  .، المرفقFCTC/COP3(12)انظر القرار     ١
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  :أن األطراف، مع ضمان حماية البيانات الشخصية واألسرار التجارية  )٣(
  

تحدد ألمانة االتفاقية نقطة اتصال معنية بالمسائل الخاصة باإلعالن عن التبغ والتـرويج              -
  له ورعايته، وتخطر أمانة االتفاقية بأي تغييرات تطرأ بالتفصيل؛

أشكال اإلعالن عن التبغ والترويج لـه       عندما يخطرها طرف آخر بأن هناك شكالً من           -
ورعايته عبر الحدود يبدو أنه ينشأ، أو قد نشأ، من إقليمه، تقر بتسلم اإلخطـار وتبلـغ                 
الطرف الذي أرسل اإلخطار، في غضون مدة معقولة، بأي تحقيق أو إجراء آخر يـتم               

  اتخاذه استجابة لإلخطار؛

لصلة مع األطراف األخـرى، وحـسب       تستخدم موقع اإلنترنت لتبادل المعلومات ذات ا        -
  :االقتضاء مع المراقبين والجمهور، والسيما فيما يتعلق بما يلي

أو نـشر   / أو إقحـام و   / األشخاص أو الكيانات ممن هو مسؤول عن إنتاج و          •
  اإلعالن عن التبغ والترويج له ورعايته عبر الحدود؛

التبغ والتـرويج لـه     األساليب واألشكال الجديدة والمستجدة من اإلعالن عن          •
  ورعايته عبر الحدود؛

  التطورات في مجال التكنولوجيا؛  •

الدروس المستفادة في التعامل مع اإلعالن عن التبغ والترويج له ورعايته عبر              •
  الحدود؛

  االحتياجات والفرص في مجال البحوث؛  •

  ؛التشريعات أو اللوائح، بما في ذلك الروابط بهذه التشريعات أو اللوائح  •

االنتهاكات، أو االنتهاكات المشتبه فيهـا، للتـشريعات أو اللـوائح، ومنـشأ               •
  اإلخطارات أو الشكاوى المقدمة؛

  التحقيقات الجارية أو إجراءات اإلنفاذ، حسب االقتضاء؛  •

  حصائل أي تحقيقات أو إجراءات إنفاذ ذات صلة، حسب االقتضاء؛  •

  ذه الوالية القضائية؛الوالية القضائية، بما في ذلك الروابط به  •

  برامج التثقيف أو التدريب أو توعية الجمهور المخططة أو المنفذة؛  •

 األمانة بالخبراء، سواء أكانوا حكوميين أم غير حكوميين، الذين بإمكانهم تقـديم             تخطر  -
  المساعدة التقنية والتدريب التقني إلى األطراف بشأن المسائل ذات الصلة؛
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ع بالمهام التالية على الصعيد الـدولي وبالطريقـة التـي يقررهـا مـؤتمر       أن يتم االضطال    )٤(
  :األطراف

  
 بأي حالة من حاالت اإلعـالن       أحد المراقبين  من أحد األطراف أو من       األخطارإرسال    -

عن التبغ أو الترويج له أو رعايته عبر الحدود إلى نقطة االتصال المعنية في الطـرف                
 حاالت اإلعالن عن التبغ أو الترويج له أو رعايتـه عبـر             الذي يبدو أن هذه الحالة من     

  الحدود تنشأ، أو قد نشأت، في إقليمه؛

تحديد الخبراء، سواء أكانوا حكوميين أم غير حكوميين، الذين بإمكانهم تقديم المـساعدة               -
  التقنية والتدريب التقني إلى األطراف بشأن المسائل ذات الصلة؛

مستجدات عن التطورات ذات الصلة، بما في ذلك األسـاليب          موافاة األطراف بأحدث ال     -
واألشكال الجديدة والمستجدة من اإلعالن والترويج والرعايـة عبـر الحـدود، وعـن              

إبالغ المـراقبين   كذلك  التطورات ذات الصلة في مجال التكنولوجيا، وإبالغ األطراف، و        
  والجمهور، حسب االقتضاء، بهذه التطورات؛

مساعدة التقنية إلى األطراف فيما يتعلق باإلعالن عـن التبـغ والتـرويج            تسهيل تقديم ال    -
  والرعاية عبر الحدود؛

تقدير احتياجات البحوث فيما يتعلق باإلعالن عن التبغ والترويج لـه ورعايتـه عبـر                 -
الحدود، وإبالغ هذه االحتياجات إلى األطراف وهيئـات تمويـل البحـوث والبـاحثين              

  المهتمين؛

الهيئات ذات الصلة، بما في ذلـك المنظمـات الدوليـة واإلقليميـة المعنيـة               االتصال ب   -
  ؛١٣تنفيذ المادة لوالمنظمات غير الحكومية المعنية، 

تنسيق الجهود التي تبذلها األطراف من أجل إيجاد تكنولوجيات جديدة للمـساعدة علـى                -
  التخلص من اإلعالن عن التبغ والترويج له ورعايته عبر الحدود؛

عزيز وعي الجمهور بشأن المسائل المتعلقة باإلعالن عن التبغ والترويج له ورعايتـه             ت  -
  عبر الحدود؛

، يمكـن أن    ١٣تقديم تقارير منتظمة عن التقدم الذي تحرزه األطراف في تنفيذ المـادة               -
  ؛١٣تشمل توصيات بخصوص مراجعة أو تعديل المبادئ التوجيهية الخاصة بالمادة 

تظمة عن فعالية الترتيبات المحددة لتسهيل التعاون الدولي فيمـا يتعلـق            تقديم تقارير من    -
باإلعالن عن التبغ والترويج له ورعايته عبر الحدود، وعن السبل التي يمكن بها تحسين              

  فعالية هذه الترتيبات؛
  

أن تُدعى الجهات التي لها صفة مراقب في مؤتمر األطراف إلـى تزويـد أمانـة االتفاقيـة                    )٥(
علومات ذات الصلة فيما يتعلق باإلعالن عن التبغ والترويج له ورعايته عبر الحدود، بما في ذلك                بالم

  :ما يلي
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أو نشر اإلعالن عـن  / أو إقحام و/ األشخاص أو الكيانات ممن هو مسؤول عن إنتاج و     -
  التبغ والترويج له ورعايته عبر الحدود؛

عالن عن التبغ والترويج له ورعايته عبر       األساليب واألشكال الجديدة والمستجدة من اإل       -
  الحدود؛

  التطورات في مجال التكنولوجيا؛  -

  االحتياجات والفرص في مجال البحوث؛  -

  برامج التثقيف أو التدريب أو توعية الجمهور المخططة أو المنفذة؛  -
  

لنوع المـشار   أن تبحث أمانة االتفاقية آليات تقديم أي مساعدة من أجل إتاحة الترتيبات من ا               )٦(
إتاحة فعالة لألطراف، وذلك مع مراعاة االحتياجات الخاصة للبلدان         ) ٤(و) ٣(و) ٢(إليه في الفقرات    

  النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، وإبالغ األطراف بالمعلومات ذات الصلة؛
  
له ورعايتـه عبـر الحـدود،       أن يتم إنشاء فريق خبراء معني باإلعالن عن التبغ والترويج             )٧(

  :وتكليفه بالمهام التالية
  

إبالغ مؤتمر األطراف أوالً بأول بالتطورات ذات الـصلة فـي مجـاالت تكنولوجيـا                 -
المعلومات، واإلعالن عن التبغ والترويج له ورعايته عبر الحدود، وأفضل الممارسـات        

  ؛في التصدي لإلعالن عن التبغ والترويج له ورعايته عبر الحدود

 والترتيبـات المحـددة لتـسهيل       ١٣رصد ومراجعة المبادئ التوجيهية لتنفيـذ المـادة           -
الدولي بين األطراف فيما يتعلق باإلعالن عن التبغ والترويج له ورعايته عبـر              التعاون
  الحدود؛

  .، عن أداء مهامهأمانة االتفاقيةتقديم تقارير إلى مؤتمر األطراف، من خالل   -
  

  )٢٠٠٨نوفمبر /  تشرين الثاني٢٢لرابعة، الجلسة العامة ا(
  
  

FCTC/COP3(15)        التدابير الرامية إلى الحـد مـن       ( ١٤وضع مبادئ توجيهية لتنفيذ المادة
  ) الطلب فيما يتعلق باالعتماد على التبغ واإلقالع عنه

  
  مؤتمر األطراف،

  
التشاور مع األطراف المهتمة    الذي طلب فيه أن تعد أمانة االتفاقية ب        FCTC/COP2(14)إذ يذكّر بقراره    

التدابير ( ١٤بصفة خاصة بهذا الموضوع تقريراً أول عن االعتماد على التبغ واإلقالع عنه فيما يتعلق بالمادة                
 من اتفاقية منظمة الصحة العالميـة       )الرامية إلى الحد من الطلب فيما يتعلق باالعتماد على التبغ واإلقالع عنه           

  ؛بغاإلطارية بشأن مكافحة الت
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وإذ يحيط علماً بالتقرير الذي قدمته أمانة االتفاقية عن االعتماد على التبغ واإلقالع عنه لينظـر فيـه                  
  ،)FCTC/COP/3/10 الوثيقة(مؤتمر األطراف في دورته الثالثة 

  
  : ما يليقرر  -١

  
 مـن   التدابير الرامية إلى الحـد    (  ١٤إنشاء فريق عامل لوضع مبادئ توجيهية لتنفيذ المادة           )١(

من اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن    )الطلب فيما يتعلق باالعتماد على التبغ واإلقالع عنه       
ويعرض هذا الفريق العامل على نظر مؤتمر األطراف في دورتـه الرابعـة تقريـراً               . مكافحة التبغ 

  مرحلياً، أو مسودة المبادئ التوجيهية إذا أمكنه ذلك؛
  
هذا الفريق العامل بمراعاة التقرير الذي عرضته أمانة االتفاقية علـى نظـر             وأن يطلب إلى      )٢(

  ١؛مؤتمر األطراف في دورته الثالثة
  
إلى أمانة االتفاقية أن تدعو المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية           وأن يطلب     )٣(

بنشاط في أعمال هـذا الفريـق    المختصة ذات الخبرة المحددة في هذا المجال إلى المشاركة واإلسهام           
  العامل؛

  
  :وتحديد عضوية هذا الفريق العامل في البداية كما يلي  )٤(
  

  جمهورية إيران اإلسالمية وأوروغواي؛: الميسران الرئيسيان
  

بوتسوانا والبرازيل وبوركينا فاصو بوروندي وفرنسا وألمانيا وغانا والهند ومـالي           : الشركاء
 سـليمان  رلندا ونيجيريا وجمهورية كوريا واالتحاد الروسي وجـز والمكسيك وناميبيا ونيوزي  

وجنوب أفريقيا والجمهورية العربية السورية وتايلند وتركيـا وأوغنـدا والمملكـة المتحـدة              
  لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية وجمهورية تنزانيا المتحدة وزامبيا؛

  
وعد لألطراف األخـرى لـتعلن ألمانـة         آخر م  ٢٠٠٩يناير  /  كانون الثاني  ٣١وتحديد يوم     )٥(

  االتفاقية عن مشاركتها بصفة شركاء في هذا الفريق العامل؛
  

  :FCTC/COP2(14)، وفقاً للقرار قرر كذلك  -٢
  
أن يطلب من أمانة االتفاقية أن تقدم المساعدة وأن تتخذ ما يلزم من ترتيبات، بما فـي ذلـك                     )١(

 عمله، وأن تضمن، بالتشاور مع هيئة المكتـب، أن تُتـاح            ترتيبات الميزنة، كي ينجز الفريق العامل     
 وأن تتمكن األطراف من     ،)عن طريق موقع محمي على شبكة اإلنترنت مثالً       (مسودة النص لألطراف    

  اإلدالء بتعليقاتها قبل تعميم مسودة المبادئ التوجيهية على مؤتمر األطراف؛
  
  
  

                                                           
 .FCTC/COP/3/10الوثيقة     ١
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  :أن يعتمد الجدول الزمني الوارد أدناه  )٢(
  
تاحة التقرير المرحلي، أو مسودة المبـادئ       إ

التوجيهية إن أمكـن، مثلمـا تـم طلبـه،          
  لألطراف إلبداء تعليقاتها

قبل انعقاد دورة مؤتمر األطراف الرابعة بستة شهور 
  على األقل

للتقديم إلى أمانة االتفاقية بغـرض تحريـر        
  النص وترجمته

قبل انعقاد دورة مؤتمر األطراف الرابعـة بثالثـة         
  هور على األقلش

 دورة مؤتمر األطراف الرابعة     يوم افتتاح أعمال  قبل    للتعميم على مؤتمر األطراف
 من النظام الداخلي    ٨المادة  (بستين يوماً على األقل     

  )لمؤتمر األطراف
  

  )٢٠٠٨نوفمبر /  تشرين الثاني٢٢الجلسة العامة الرابعة، (
  
  

FCTC/COP3(16)      فيما يتعلق  (راعة التبغ المستدامة اقتصادياً     الفريق العامل المعني ببدائل ز
  ) ١٨ و١٧بالمادتين 

  
  مؤتمر األطراف،

  
 من اتفاقية منظمـة الـصحة       ٣-٢٦و) ب(١-٢٢و) أ(١-٢٠ و ١٨ و ١٧إذ يضع في الحسبان المواد      
  العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ؛

  
ة بالمحاصيل البديلة، وبقـراره      بشأن إنشاء مجموعة دراسة معني     FCTC/COP1(17)وإذ يذكّر بقراره    

FCTC/COP2(13)               ل مجموعة الدراسة المعنية ببدائل زراعة التبغ المـستدامةببشأن مواصلة هذا العمل من ق 
  اقتصادياً؛

  
  ١؛زراعة التبغ المستدامة اقتصادياًوإذ يحيط علماً بتقرير مجموعة الدراسة المعنية ببدائل 

  
عمل بشأن أسباب الرزق البديلة لزراعة التبغ ينبغي تناولهـا مـن            وإذ يضع في االعتبار أن مسألة ال      

مستدام ومن منظور تنموي ألنها تنطوي على جوانب صـحية واجتماعيـة وبيئيـة              طويل األجل و  خالل نهج   
  واقتصادية تتجاوز مجرد االستعاضة عن نشاط اقتصادي بآخر؛

  
  فاقية؛ من االت٣-٥وإذ يؤكد مجدداً على التزام األطراف بالمادة 

  
وإذ يضع في الحسبان العمل الهام الجاري تحت مظلة فرقة عمل األمم المتحدة المشتركة بين الوكاالت 
المخصصة المعنية بمكافحة التبغ، والسيما المجموعة الكبيرة من الوكاالت التي لديها خبرة معترف بها في هذا               

                                                           
 .FCTC/COP/3/11الوثيقة     ١
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وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي وبرنـامج األمـم         مكتب األمم المتحدة لألغذية والزراعة       ومن بينها، المجال،  
  المتحدة للبيئة والبنك الدولي وغيرها من الوكاالت،

  
  : ما يليقرر  

  
 ببدائل زراعة التبغ المستدامة اقتصادياً يحـل محـل مجموعـة            يعنىأن ينشئ فريقاً عامالً       )١(

وأن . FCTC/COP2(13)و FCTC/COP1(17)الدراسة التي أنشأها مؤتمر األطراف بموجب قراريـه         
  : الفريق العامل بما يلييكلف

  
إعداد إطار منهجي موحد للتقييم الشامل لصالحية واستدامة زراعة التبغ وأسـباب              )أ(

الرزق البديلة لها، ويشتمل ذلك وال يقتصر على نُظم الزراعة البديلة، مع مراعاة العوامـل               
  الصحية واالجتماعية والبيئية واالقتصادية؛

  
 ألغـراض   ،المجـال توحيد المصطلحات والصكوك والمتغيرات المستعملة في هذا          )ب(

   لتحقيق الغرض من االتفاقية وفقاً للمعايير والممارسات الدولية؛االتفاقية،
  
تعزيز إجراء الدراسات الخاصة بآثار زراعة التبغ على الـصحة والبيئـة والبنيـة                )ج(

  ألطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية؛االجتماعية في البلدان النامية األطراف وا
  
تحديد المعلومات والخبرات والعمل بنشاط على تعزيز تبادلها بين البلدان التي تتخذ              )د(

  مبادرات من أجل مساعدة المزارعين على التحول إلى أسباب رزق بديلة لزراعة التبغ؛
  
ت وأفضل الممارسات واللـوائح     لمعلومات والبحوث والخبرا  ل الحالية   المصادرتقييم    )ه(

 وتبادلهـا  المصادر وتجميع هذه ،التي تشمل حالة زراعة التبغ والتوظيف ودور صناعة التبغ     
  حسب االقتضاء؛

  
 من خالل تحديد وإنشاء     ، وذلك تعزيز عالقات التآزر وتفادي االزدواجية في الجهود        )و(

 ومـع المنظمـات غيـر       ١معنيـة  ومجاالت التعاون مع المنظمات الحكومية الدولية ال       آليات
الحكومية ذات الخبرة في تعزيز أسباب الرزق البديلة لزراعة التبغ المستدامة، مثـل نُظـم               

  ؛الزراعة البديلة
  
وضع خيارات سياسية وتوصيات، استناداً إلى ما ورد أعاله وحسبما يراه الفريـق               )ز(

   مؤتمر األطراف؛ضها على نظر، وعر من االتفاقية١٨ و١٧العامل مالئماً، لتنفيذ المادتين 
  

أن يطلب من الفريق العامل تقديم تقرير مرحلي إلى مؤتمر األطراف في دورتـه الرابعـة،                  )٢(
 مجموعة أولى من الخيارات السياسية والتوصـيات لتنفيـذ          على أن يشمل هذا التقرير حسب اإلمكان      

   من االتفاقية؛١٨ و١٧المادتين 

                                                           
ظمة العمل الدولية وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي وبرنامج األمم المتحدة للبيئة ومنظمة األمم المتحدة لألغذيـة   من   ١

والزراعة ومنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية ومكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والبنـك الـدولي                
صة المشتركة بين وكاالت األمم المتحدة والمعنية بمكافحة التبغ، حـسب           وسائر الوكاالت الممثلة في فرقة العمل المخص      

 .االقتضاء
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  : مبدئياً على النحو التاليتحديد أعضاء الفريق العامل  )٣(
  

  واليونان والهند والمكسيكالبرازيل : ونالميسرون الرئيسي

 الـشعبية  جمهورية الو الديمقراطية  وجمهورية إيران اإلسالمية و   وغانا  بنغالديش  :  الشركاء
  ؛ وتركيا وجمهورية تنزانيا المتحدةتايلند والجمهورية العربية السورية والفلبينومالي و

  
تعلن فيه األطراف ألمانة االتفاقيـة      آخر موعد    ٢٠٠٩يناير  /  كانون الثاني  ٣١يحدد يوم   أن    )٤(

  عن مشاركتها في الفريق العامل بصفة الشريك؛
  
 التي تتمتـع بخبـرة      المختصةدعوة المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية          )٥(

  وفقاً لطلب أمانة االتفاقية؛ هذه المسألة إلى المشاركة في الفريق العامل فيخاصة 
  
أن يطلب من أمانة االتفاقية اتخاذ ما يلزم من ترتيبات، بما في ذلك ترتيبات الميزنـة، كـي                    )٦(

يضطلع الفريق العامل بعمله، وأن تضمن، بالتشاور مع هيئة المكتب، أن تتاح مسودة النص لألطراف            
ألطراف من اإلدالء بتعليقاتها قبـل تعمـيم        عن طريق موقع محمي على اإلنترنت مثالً، وأن تتمكن ا         

  التقرير المرحلي على مؤتمر األطراف؛
  
  :أن يعتمد الجدول الزمني الوارد أدناه  )٧(
  

إتاحة التقرير المرحلـي، مثلمـا تـم طلبـه،          
  لألطراف إلبداء تعليقاتها

قبل انعقاد دورة مؤتمر األطراف الرابعة بـستة        
  شهور على األقل

 االتفاقية بغرض تحرير النص     للتقديم إلى أمانة  
  وترجمته

قبل انعقاد دورة مؤتمر األطراف الرابعة بثالثـة        
  شهور على األقل

قبل انعقاد دورة مؤتمر األطراف الرابعة بـستين          للتعميم على مؤتمر األطراف
 من النظـام الـداخلي      ٨المادة  (يوماً على األقل    
  )لمؤتمر األطراف

  
  )٢٠٠٨نوفمبر / شرين الثاني ت٢٢الجلسة العامة الرابعة، (

  
  

FCTC/COP3(17)   التبليغ وتبادل المعلومات  

  
  مؤتمر األطراف،  

  
 الذي يشكل أساس ترتيبات التبليغ المتخذة بموجب اتفاقية منظمـة           FCTC/COP1(14)إذ يذكر بالقرار      

شـادات الالزمـة     الذي يعطـي اإلر    FCTC/COP2(9)الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ، وبالقرار        
  لمواصلة تطوير استمارة التبليغ؛
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 ٢٣وإذ يضع في الحسبان أن هيئة مكتب مؤتمر األطراف قبلـت فـي اجتماعهـا المعقـود يـومي           
 المنقحة الستخدامها مؤقتاً من قبل األطراف ريثمـا يتخـذ مـؤتمر             ١ أسئلة الفئة    ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٢٤و

  ذا الخصوص؛األطراف في دورته الثالثة قراراً به
  

 المقدمـة مـن أمانـة       FCTC/COP/3/14وإذ يحيط علماً بتقارير األطراف مثلما وردت في الوثيقـة             
  االتفاقية؛

  
 المنقحة التي أعدتها أمانة االتفاقية حسب إرشادات هيئة المكتب ٢ والفئة ١وإذ يحيط علماً بأسئلة الفئة   

  ؛FCTC/COP/3/16 وFCTC/COP/3/15دة في الوثيقتين وبمساعدة من الكيانات المختصة في المنظمة، والوار
  

وإذ يقر بأن تعزيز التعاون الدولي وتبادل المعلومات والمساعدة المتبادلة هي عناصر حاسـمة فـي                  
  االتفاقية؛

  
وإذ يضع في الحسبان الحاجة المستمرة إلى تقييم نظام التبليغ بموجب اتفاقية منظمة الصحة العالميـة                  

مكافحة التبغ بغية تتبع التقدم المحرز وتحسين قابلية البيانات للمقارنة وإبراز التحديات والفرص اإلطارية بشأن 
الخاصة بالتنفيذ، وخصوصاً فيما يتعلق بالتوحيد القياسي للبيانات فيما بين البلدان وتقديم المعلومـات المتعلقـة                

  باالتجاهات السائدة في تنفيذ السياسات وإعمالها؛
  

الذي  الحسبان أيضاً استنتاجات وتوصيات الفريق العامل غير الرسمي المفتوح العضوية            وإذ يضع في    
   في دورة مؤتمر األطراف الثالثة،٢ أسئلة الفئة تولى مراجعة

  
  : ما يليقرر  

  
 مثلما تحـدد فـي      ١ ذات الصلة بأسئلة الفئة      تقارير األطراف أن يعتمد الشكل الخاص بتقديم        )١(

  ؛FCTC/COP/3/15اردة في الوثيقة استمارة التبليغ الو
  
 مثلما تحـدد فـي      ٢ ذات الصلة بأسئلة الفئة      تقارير األطراف أن يعتمد الشكل الخاص بتقديم        )٢(

  ؛ والمرفقة بهذه الوثيقةFCTC/COP/3/16 Rev.1استمارة التبليغ الواردة في الوثيقة 
  
ة والمنظمـات غيـر الحكوميـة       أن يكلف أمانة االتفاقية بأن تعد، بمشاركة األطراف المهتم          )٣(

المعنية ذات الخبرة المحددة في هذا المجال، إرشادات خطوة بخطوة للمساعدة على اسـتكمال أسـئلة                
 وإتاحة هذه اإلرشادات لألطراف في وثيقة منفصلة تُنشر على شبكة اإلنترنت فـي غـضون                ٢الفئة  

  ثالثة شهور من اختتام أعمال دورة مؤتمر األطراف الثالثة؛
  
 أثناء عملية إعداد اإلرشـادات      ٢أن يكلف هيئة المكتب باعتماد تعديالت بسيطة ألسئلة الفئة            )٤(

  خطوة بخطوة؛
  
أن يطلب من أمانة االتفاقية أن تساعد األطراف، بناء على طلبها، على الوفـاء بالتزاماتهـا                  )٥(

  الخاصة بالتبليغ بموجب االتفاقية؛
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عد الحصول على اإلرشادات الالزمـة مـن هيئـة المكتـب            أن يطلب من أمانة االتفاقية، ب       )٦(
وبمساعدة من الجهات المختصة داخل المنظمة، والسيما مبادرة المنظمة للتحرر من التبـغ وكـذلك               
المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية المعنية ذات الخبرة المحددة في هذا المجال، أن              

  :مية إلى ما يليتقدم تقريراً عن التدابير الرا
  

  تحسين قابلية البيانات للمقارنة بمرور الوقت؛  )أ(

  التوحيد القياسي للبيانات داخل األطراف وفيما بينها؛  )ب(

وضع مؤشرات وتعاريف لتستخدمها مبادرات جمع البيانات الوطنية والدولية التـي             )ج(
  تتخذها األطراف؛

  البيانات؛تعزيز المواءمة أكثر مع سائر مبادرات جمع   )د(
  

  .وتقديم ذلك التقرير إلى مؤتمر األطراف لينظر فيه أثناء دورته الرابعة
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  المرفق
  

  من استمارة التبليغ في إطار) ٢أسئلة الفئة  (٢المرحلة 
  اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ

  
  منشأ التقرير  -١
  
    لمتعاقداسم الطرف ا  ١-١

  :معلومات عن مسؤول االتصال الوطني عن تحضير التقرير  ٢-١

    اسم موظف االتصال ولقبه 

    االسم الكامل للمؤسسة

    العنوان البريدي

    رقم الهاتف

    رقم الفاكس

  

    عنوان البريد اإللكتروني

  : الموظف الحكومي الذي يقدم التقريرتوقيع  ٣-١

    اسم الموظف ولقبه 

    االسم الكامل للمؤسسة

    العنوان البريدي

    رقم الهاتف

    رقم الفاكس

    عنوان البريد اإللكتروني

  

    عنوان صفحة اإلنترنت

    المدة المشمولة بهذا التقرير  ٤-١

    تاريخ تقديم التقرير  ٥-١
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  استهالك التبغ والمؤشرات الصحية واالجتماعية واالقتصادية ذات الصلة  -٢
  
 ٥-١٥ و ٣-٦و) ب(٢-٦و) أ(٢-٦، وكذلك إلى المـواد      )أ(٣-٢٠، و ٢-٢٠و) أ(٢-١٩شارة إلى المواد    باإل(

  )المذكورة في األقسام الفرعية ذات الصلة
  
  معدل انتشار تعاطي التبغ    ١-٢
  )جميعهم(معدل انتشار تعاطي التبغ بين السكان البالغين   ١-١-٢

التبغ بين جميع السكان البالغين، أي مـن        الرجاء تقديم بيانات عن معدل انتشار تعاطي        (
مع تحديد العمر،     سنة؛ ٦٤ سنة و  ١٨ سنة وأكثر، والذين تتراوح أعمارهم بين        ١٥بلغوا  
  )٢-١-١-٢انظر 

  )٪(معدل االنتشار   
الرجاء إدراج جميع منتجات تبغ (

  )التدخين في بيانات معدل االنتشار

متوسط عدد منتجات التبغ 
  مياًاألكثر استهالكاً يو

  الذكور
      المدخنون الحاليون

           المدخنون اليوميون
         المدخنون العرضيون

    المدخنون السابقون
    الذين لم يدخنوا مطلقاً

  

  اإلناث
      المدخنات الحاليات

           المدخنات اليوميات
         المدخنات العرضيات

    المدخنات السابقات
    لم يدخن مطلقاًالالئي 

  

  )الذكور واإلناث(المجموع 
      المدخنون الحاليون

           المدخنون اليوميون
         المدخنون العرضيون

    المدخنون السابقون

  

    من لم يدخنوا مطلقاً
  

 الرجاء ذكر منتجات تبغ التدخين الداخلة في حساب معدل االنتـشار رداً علـى الـسؤال               
١-١-٢:  

١-١-١-٢  

  
الرجاء ذكر الفئة العمرية التي تشير إليها البيانات الواردة في الجـواب علـى الـسؤال              

١-١-٢:  
٢-١-١-٢  
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  ٣-١-١-٢  : ومصدر هذه البيانات١-١-٢الرجاء ذكر سنة بيانات الرد على السؤال 
  

: قريـر، مثـل   الرجاء وضع تعاريف مناسبة للمصطلحات التالية المستخدمة في هـذا الت          
" المدخنون السابقون "،  "المدخنون العرضيون "،  "المدخنون اليوميون "،  "المدخنون الحاليون "
  ".من لم يدخنوا مطلقاً"و

٤-١-١-٢  

  
الرجاء تقديم شرح موجز عن االتجاه السائد في معدل انتشار التدخين بين السكان البالغين              

  . تقريركم الماضيعلى مدى السنوات الثالث الماضية أو منذ تقديم
٥-١-١-٢  

  
 
  )حسب الفئات العمرية(معدل انتشار التدخين بين السكان البالغين   ٢-١-٢

 الرجاء تقديم بيانات عن معدل االنتشار، إذا توافرت، موزعة بحسب الفئات العمريـة،            (
 ويفضل استخدام فئات تتكون من عشر سـنوات، مثـل           مع تحديد الفئة العمرية المعنية    

  ) سنة٤٤-٣٥ سنة، ٣٤-٢٥

  
الفئات العمرية 

  )البالغون(

  )٪(معدل االنتشار 
الرجاء إدراج جميع منتجات تبغ التدخين (

  )في بيانات االنتشار

  الذكور
    
    
    
    

   ١المدخنون الحاليون

    
  اإلناث

    
    
    
    

  ١المدخنات الحاليات

    
  )ذكور وإناث(المجموع 

    
    
    
    

  

   ١يونالمدخنون الحال

    
الرجاء ذكر منتجات تبغ التدخين الداخلة في حساب معدل االنتشار رداً علـى السـؤال               ١-٢-١-٢

٢-١-٢:  
    

                                                           
يرجى ها هنا تقديم البيانات المتعلقة بجميع المدخنين الحاليين أو البيانات المتعلقة بالمدخنين اليوميين فقط، أي هذه                      ١

  .البيانات كان متاحاً
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  ٢-٢-١-٢  : ومصدر هذه البيانات٢-١-٢الرجاء ذكر سنة بيانات الرد على السؤال 
  

ل انتشار التدخين حالياً حسب الفئـة       الرجاء تقديم شرح موجز عن االتجاه السائد في معد        
  .العمرية على مدى السنوات الثالث الماضية أو منذ تقديم تقريركم الماضي

٣-٢-١-٢  

  
  
  )جميعهم(معدل انتشار تعاطي التبغ الذي ال يدخن بين السكان البالغين   ٣-١-٢

 سنة ١٥الرجاء تقديم بيانات معدل االنتشار بين جميع السكان البالغين، مثل الذين بلغوا (
؛ مع تحديد العمر المعني في  سنة٦٤ سنة و١٨وأكثر، والذين تتراوح أعمارهم بين 

  )٢-٣-١-٢، انظر ٢-٣-١-٢الفقرة 

  )٪(معدل االنتشار   
الرجاء إدراج جميع منتجات التبغ الـذي ال يـدخن فـي            (

  )بيانات معدل االنتشار
  الذكور

    المتعاطون الحاليون
    ون     المتعاطون اليومي

         المتعاطون العرضيون
    السابقونالمتعاطون 

الذين لم يتعاطوا التدخين 
  مطلقاً

  

  اإلناث
    المتعاطيات الحاليات

         المتعاطيات اليوميات
         المتعاطيات العرضيات

    المتعاطيات السابقات
الالئي لم يتعاطين التدخين 

  مطلقاً
  

  )ذكور وإناث(المجموع 
    المتعاطون الحاليون

         المتعاطون اليوميون
         المتعاطون العرضيون

    المتعاطون السابقون

  

الذين لم يتعاطوا التدخين 
  مطلقاً

  

الرجاء ذكر منتجات التبغ الذي ال يدخن الداخلة في حساب معدل االنتشار رداً علــى               
  :٣-١-٢السؤال 

١-٣-١-٢  
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  ٢-٣-١-٢  :٣-١-٢ر الفئة العمرية التي تشير إليها بيانات الرد على السؤال الرجاء ذك
  

  ٣-٣-١-٢  : ومصدر هذه البيانات٣-١-٢الرجاء ذكر سنة بيانات الرد على السؤال 
  

الرجاء وضع تعاريف في المكان المخصص أدناه مناسبة للمصطلحات التالية المستخدمة        
، "المتعاطون العرضيون "،  "المتعاطون اليوميون "،  "اليونالمتعاطون الح : "في هذا التقرير  

  ".من لم يتعاطوا التدخين مطلقاً"و" المتعاطون السابقون"

٤-٣-١-٢  

  
الرجاء تقديم شرح موجز عن االتجاه السائد في استخدام التبغ الذي ال يدخن بين البالغين      

  .اضيعلى مدى السنوات الثالث الماضية أو منذ تقديم تقريركم الم
٥-٣-١-٢  

  
   

المتعـاطين  (معدل انتشار تعاطي منتجات التبغ الذي ال يدخن بين الـسكان البـالغين                ٤-١-٢
  حسب الفئة العمرية) الحاليين

 مـع   الرجاء تقديم بيانات معدل االنتشار، إذا توافرت، موزعة حسب الفئات العمرية،          (
 من عشر سنوات، مثـل       ويفضل استخدام الفئات التي تتكون     تحديد الفئة العمرية المعنية   

  ) سنة٤٤-٣٥ سنة، ٣٤-٢٥

الفئة العمرية    
  )البالغون(

 )٪(معدل االنتشار 
الرجاء إدراج جميع منتجات التبغ الذي (

  )ال يدخن في بيانات معدل االنتشار
  الذكور

    
    
    
    

  ١المتعاطون الحاليون

    
  اإلناث

    
    
    
    

  ١المتعاطيات الحاليات

    
  )ذكور وإناث(المجموع 

    
    
    
    

  

  ١المتعاطون الحاليون

    

                                                           
ع المتعاطين الحاليين وإما بالمتعاطين اليوميين فقط، أي هذه البيانـات كـان             يرجى تقديم البيانات المتعلقة إما بجمي        ١

  .متاحاً
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  ١-٤-١-٢  :٤-١-٢الرجاء ذكر منتجات التبغ الذي ال يدخن المذكورة في الرد على السؤال 
  

  ٢-٤-١-٢  : ومصدر هذه البيانات٤-١-٢الرجاء ذكر سنة بيانات الرد على السؤال 
  

 شرح موجز عن االتجاه السائد في التعاطي الحالي للتبغ الذي ال يـدخن،              الرجاء تقديم 
حسب الفئة العمرية للبالغين على مدى السنوات الثالث الماضية أو منذ تقديم تقريـركم              

  .الماضي

٣-٤-١-٢  

  
  
   اإلثنيةالمجموعاتتعاطي التبغ حسب   ٥-١-٢

  معدل االنتشار
ات التبغ الذي يدخن الرجاء إدراج جميع منتج(

  )والذي ال يدخن في بيانات االنتشار

   اإلثنيةالمجموعات  

ذكور (المجموع   اإلناث  الذكور
  )وإناث

  

المتعاطون 
  الحاليون

        

  ١-٥-١-٢  :٥-١-٢الرجاء تحديد منتجات التبغ المذكورة في الجواب على السؤال 
  

  ٢-٥-١-٢  : ٥-١-٢لى السؤال الرجاء ذكر الفئة العمرية التي أشارت إليها بيانات الرد ع
  

  ٣-٥-١-٢  : ومصدر هذه البيانات٥-١-٢الرجاء ذكر سنة بيانات الرد على السؤال 
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  تعاطي الشباب الذكور واإلناث للتبغ  ٦-١-٢
  )٪(معدل االنتشار 

الرجاء إدراج جميع منتجات التبغ الذي يدخن والذي (
  )النتشارال يدخن في بيانات ا

  الفئة العمرية  

التبغ الذي   التبغ الذي يدخن
  يدخن ال

أنواع التبغ 
تدخين (األخرى 

التبغ بالنارجيلة، 
  )مثال

  الصبيان

        
        

المتعاطون 
  ١الحاليون

        
  الفتيات

        
        

المتعاطيات 
  ١الحاليات

        
  )الصبيان والفتيات (المجموع

        
        

  

المتعاطون 
  ١الحاليون

        
-١-٢الرجاء تحديد منتجات التبغ الداخلة في حساب معدل االنتشار رداً على الـسؤال                ١-٦-١-٢

٦:  
    

  ٢-٦-١-٢  : ومصدر هذه البيانات٦-١-٢الرجاء ذكر سنة بيانات الرد على السؤال 
  

التبغ /تعاطي التدخين"الرجاء وضع تعريف مناسب في المكان المخصص أدناه لمصطلح 
  .٦-١-٢الوارد في الرد على السؤال " حالياً

٣-٦-١-٢  

  
الرجاء تقديم شرح موجز عن االتجاه السائد في تعاطي الشباب للتبغ على مدى السنوات              

  .الثالث الماضية أو منذ تقديم تقريركم الماضي
٤-٦-١-٢  

  
  

                                                           
يرجى ها هنا تقديم البيانات المتعلقة بجميع المدخنين الحاليين أو البيانات المتعلقة بالمدخنين اليوميين فقط، أي هذه                      ١

  .البيانات كان متاحاً
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  التعرض لدخان التبغ  ٢-٢

    ال□   نعم □؟   بغ بين سكان بلدكمهل لديكم أي بيانات بشأن التعرض لدخان الت  ١-٢-٢
ـ    فيرجى تقديم تفاصيل في المكان المخصص أدناه        ١-٢-٢على السؤال   " نعم"إذا أجبتم ب

في المنزل، وفي مكان العمل، وفـي وسـائل          حسب الجنس،    مثل التعرض لدخان التبغ   (
  ).النقل العام

٢-٢-٢  

  
  ٣-٢-٢   : ومصدر هذه البيانات١-٢-٢الرجاء ذكر سنة بيانات الرد على السؤال 

  
  
  الوفيات المرتبطة بالتبغ  ٣-٢

    ال□  نعم     □؟  هل لديكم أي بيانات بشأن الوفيات المرتبطة بالتبغ بين سكان بلدكم  ١-٣-٢
ـ    ٢-٣-٢  فما هو العدد اإلجمالي التقديري للوفيـات التـي          ١-٣-٢على السؤال   " نعم"إذا أجبتم ب

  أضف حقالً ن السكان؟تعزى إلى تعاطي التبغ بي
الرجاء تقديم أي معلومات إضافية، إن وجدت، بشأن الوفيات التي تعزى إلى تعاطي التبغ             

  .والتي حدثت في واليتكم القانونية) األمراض القلبية الوعائيةسرطان الرئة و(
٣-٣-٢  

  
يانـات،   ومصدر هذه الب   ٣-٣-٢ و ٢-٣-٢ السؤالين   الرجاء ذكر سنة بيانات الرد على     

  :يرجى تقديم نسخة من الدراسة التي رجعتم إليهاكما 
٤-٣-٢  

  
  
  التكاليف المرتبطة بالتبغ  ٤-٢

هل لديكم أي معلومات بشأن العبء االقتصادي الناجم عن تعاطي التبغ بين السكان، مثل                ١-٤-٢
    ال□    نعم □       التكلفة اإلجمالية لتعاطي التبغ التي يتكبدها سكان مجتمعكم؟

ـ   مثل التكـاليف المباشـرة     ( فيرجى تقديم تفاصيل     ١-٤-٢على السؤال   " نعم"إذا أجبتم ب
  ).، وطريقة تقدير التكاليف، إذا أمكن)المتعلقة بالرعاية الصحية(وغير المباشرة 

٢-٤-٢  

  
يرجـى   ومصدر هذه البيانات، كمـا       ٢-٤-٢على السؤال   الرجاء ذكر سنة بيانات الرد      

  :لدراسة التي رجعتم إليهاتقديم نسخة من ا
٣-٤-٢  
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  توريد التبغ ومنتجاته    ٥-٢
  )٥-١٥، و)ج(٤-٢٠و) ب(٢-٦باإلشارة إلى المواد (

  التوريد المشروع لمنتجات التبغ
قطع أو (الوحدة   المنتج  

  )أطنان، مثال
اإلنتاج 
  المحلي

  الواردات  الصادرات

          
          
          
          

منتجات التبغ 
  الذي يدخن

          
          
          
          
          

منتجات التبغ 
  الذي ال يدخن

          
          
          
          
          

منتجات التبغ 
  األخرى

          

١-٥-٢  

           التبغ أوراق  التبغ

اسم (الرجاء تقديم معلومات، إن وجدت، عن حجم المبيعات المعفاة من الرسوم الجمركية 
  ).المنتج والوحدة والكمية مثال

٢-٥-٢  

  
  ٣-٥-٢  : ومصدر هذه البيانات٢-٥-٢ و١-٥-٢الرجاء ذكر سنة بيانات الرد على السؤالين 

  
  

  مصادرة منتجات التبغ غير المشروعة  ٦-٢
  )٥-١٥باإلشارة إلى المادة  (

ماليين (الوحدة   المنتج  السنة  
  )القطع، مثال

  الكمية المصادرة

        
 التبغ منتجات        

          الذي يدخن
        
منتجات التبغ         

          الذي ال يدخن
        
        

١-٦-٢  

منتجات التبغ 
          األخرى 

هل لديكم أي معلومات عن النسبة المئوية لمنتجات التبغ المهربة في سوق التبغ الوطنية؟                ٢-٦-٢
    ال□    نعم □
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ـ    ٣-٦-٢  فما هي النسبة المئوية لمنتجات التبـغ المهربـة          ٢-٦-٢سؤال  على ال " نعم"إذا أجبتم ب
  أضف حقالًبالنسبة لجميع المنتجات في سوق التبغ الوطنية؟ 

ـ    وكانت المعلومات متوفرة لديكم، فما هو االتجـاه         ٣-٦-٢على السؤال   " نعم"إذا أجبتم ب
الماضـي فيمـا يتعلـق      السائد على مدى السنوات الثالث الماضية أو منذ تقديم تقريركم           
  بالنسبة المئوية لمنتجات التبغ المهربة في سوق التبغ الوطنية؟

٤-٦-٢  

  

  ٥-٦-٢  .الرجاء تقديم أي معلومات إضافية عن منتجات التبغ غير المشروعة أو المهربة

  

  ٦-٦-٢  :ومصدر هذه البيانات ٦-٢ أسئلة الفرع الرجاء ذكر سنة بيانات الرد على

  
  
  غزراعة التب  ٧-٢
    ال□      نعم □هل توجد أية زراعة للتبغ في واليتكم القانونية ؟   ١-٧-٢

 فيرجى تقديم معلومات عن عدد العاملين في زراعة ١-٧-٢على السؤال " نعم"إذا أجبتم بـ
  .كما يرجى توزيع هذا العدد حسب الجنس إذا أمكنكم ذلك. التبغ

٢-٧-٢  

  
  أضف حقالً  .التبغ إلى الناتج المحلي اإلجمالي الوطنيالرجاء تقديم نسبة إنتاج أوراق   ٣-٧-٢

  :ومصدر هذه البيانات ٧-٢ أسئلة الفرع الرجاء ذكر سنة بيانات الرد على  ٤-٧-٢

    
  
  فرض الضرائب على منتجات التبغ  ٨-٢

  )٣-٦و) أ(٢-٦باإلشارة إلى المادتين (

مثـل  (منتجات التبغ األكثر شـيوعاً   لفئات  البيع بالتجزئةما هي نسبة الضرائب في أسعار   
وضـريبة القيمـة    ) عنـد االقتـضاء   (مبلغ ضريبة اإلنتاج ورسوم المبيعات والـواردات        

  أضف حقالً ؟ضريبة السلع والخدمات/ )المضافة

١-٨-٢  

  
  ؟)وما هي أنواع الضرائب المفروضة(كيف يتم تحصيل ضرائب اإلنتاج 

    ال□     نعم □          ضريبة نوعية فقط •
    ال□     نعم □        ضريبة القيمة المضافة فقط •
    ال□     نعم □   توليفة بين الضريبة النوعية وضريبة القيمة المضافة •

٢-٨-٢  

  ) أضف حقالً:الرجاء شرح ذلك(توليفة أكثر تعقيداً،  •
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الرجاء تقديم تفاصيل عن معدالت الضرائب، إن وجدت، المفروضة على منتجـات التبـغ              
كأن تكون  : حدد نوع الضريبة  (يات الحكومة، وتوخي الدقة بقدر اإلمكان       على جميع مستو  

  )سوم على الوارداتمثالً ضريبة القيمة المضافة، أو رسوم على المبيعات، أو ر
ــدل أو   نوع الضريبة  المنتج   المعـ

  القيمة
  ١أساس الضريبة

        
        

منتجات التبغ الذي 
  يدخن

        
        
        

منتجات التبغ الذي 
  يدخنال 

        
        
        

٣-٨-٢  

منتجات التبغ 
  األخرى 

        
الرجاء تقديم وصف موجز عن االتجاه السائد في واليتكم القانونية فـي مجـال الـضريبة           
المفروضة على منتجات التبغ على مدى السنوات الثالث الماضية أو منذ تقـديم تقريـركم               

  .الماضي

٤-٨-٢  

  
 نسبة مئوية من إيرادات ضرائبكم لتمويل أي خطة أو استراتيجية هل تخصصون أي

    ال□    نعم □وطنية لمكافحة التبغ في واليتكم القانونية؟ 
  )٢٦باإلشارة إلى المادة (

٥-٨-٢  

  
  ٦-٨-٢  . فيرجى تقديم التفاصيل في المكان المخصص أدناه٥-٨-٢على السؤال " نعم"إذا أجبتم بـ

  
  ٧-٨-٢  :ومصدر هذه البيانات  ٦-٨-٢ إلى ١-٨-٢ األسئلة يانات الرد علىالرجاء ذكر سنة ب

  
  
  
  
  
  
  

                                                           
فإذا جاءت  . ضوح إلى األساس الذي يقوم عليه حساب معدل الضريبة أو قيمتها          بو" أساس الضريبة "ينبغي أن يشير        ١

القيمة الفعلية للسلعة التي فرضت     " أساس الضريبة "لكان  ) مثل ضريبة القيمة المضافة   (الضريبة معبراً عنها بنسبة مئوية      
" األساس"في هذه الحالة يكون     . ٪ من سعر البيع بالتجزئة    ٣٠٪ من سعر المنتج، و    ٤٥عليها الضريبة؛ على سبيل المثال      

فـإن أسـاس    ) ضريبة نوعية مثال  (أما إذا جاءت الضريبة معبراً عنها بالقيمة        . هو سعر المنتّج أو سعر البيع بالتجزئة      
وعلى سبيل المثال إذا كانت الـضريبة       . المفروضة عليها ضريبة  )  أو الوزن  حسب عدد القطع  (الضريبة هو حجم السلع     

  . سيجارة١٠٠يصبح " أساس الضريبة" دوالرات و٥" قيمة الضريبة تصبح" سيجارة فإن ١٠٠ دوالرات على كل ٥
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  سعر منتجات التبغ  ٩-٢
  ))أ (٢-٦باإلشارة إلى المادة (

الرجاء ذكر أسعار البيع بالتجزئة ألشيع ثالثة عالمات تجارية من منتجات التبغ المحليـة                ١-٩-٢
  .والمستوردة في أوسع نقطة بيع في عاصمتكم

  المة التجارية األكثر بيعاًالع  
منتجات التبغ   

  الذي يدخن
منتجات التبغ الذي 

  ال يدخن

عدد الوحدات 
أو مقدارها 
  لكل عبوة

سعر البيع 
  بالتجزئة

      
      
  

  

    
      
      

  المنتجات المحلية

  

      
      
      
  

  

    
      
      

 

  المنتجات المستوردة

  

      
  ٢-٩-٢  . ومصدر هذه البيانات١-٩-٢الرجاء ذكر سنة بيانات الرد على السؤال 

  
فـي الـسـؤال   " معدل الضريبة أو قيمتهـا   "الرجاء ذكر العملة المستخدمة الستيفاء خانة       

، وسعر صـرف هـذه العملـة        ١-٩-٢في السؤال   " سعر البيع بالتجزئة  " وخانة   ٣-٨-٢
  .لسعر معروفاً، وتاريخ سعر الصرف أيضاًبالدوالر األمريكي إذا كان هذا ا

٣-٩-٢  

  
الرجاء تقديم وصف موجز لالتجاه السائد في واليتكم القانونية في مجال أسـعار منتجـات               

  .التبغ على مدى السنوات الثالث الماضية أو منذ تقديم تقريركم الماضي
٤-٩-٢  
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  التشريع واللوائح والسياسات  -٣

  زامات العامةااللت  المادة  ١-٣
  )٥باإلشارة إلى المادة (

  االلتزامات العامة  ٥  ١-١-٣
هل قمتم بوضع وتنفيـذ اسـتراتيجيات         ١-٥  ١-١-١-٣

ــرامج شــاملة ومتعــددة  وخطــط وب
القطاعات لمكافحة التبغ على الـصعيد      

  الوطني وفقاً لالتفاقية؟

   ال□   نعم□

 ١-١-١-٣إذا أجبتم بالنفي على السؤال        ١-٥  ٢-١-١-٣
هل قمـتم جزئيـاً بتطـوير وتنفيـذ         ف

استراتيجيات لمكافحة التبغ من خـالل      
إدراج مكافحة التبغ في االستراتيجيات     
والخطط والبرامج المتعلقـة بالـصحة      
ــة أو   ــصحة العمومي ــة أو ال الوطني

  النهوض بالصحة؟

   ال□   نعم□

 ٢-١-١-٣إذا أجبتم بالنفي على السؤال        ١-٥  ٣-١-١-٣
ب مـن جوانـب     فهل تم إدراج أي جان    

مكافحة التبغ المشار إليها في االتفاقيـة       
 في أي استراتيجية أو خطة أو برنامج؟

   ال□   نعم□

      هل قمتم بإنشاء أو تعزيز وتمويل
   ال□   نعم□  مركز اتصال لمكافحة التبغ •

   ال□   نعم□  وحدة لمكافحة التبغ •

  )أ (٢-٥  ٤-١-١-٣

   ال□   نعم□  غآلية تنسيق وطنية لمكافحة التب •

ـ    فيرجى تقديم التفاصـيل     ٤-١-١-٣على أي من األسئلة الواردة تحت       " نعم"إذا أجبتم ب
مثل طبيعة آلية التنسيق الوطنية، والمؤسسة التي ينتمي إليها مركز االتـصال لمكافحـة              (

  ).التبغ أو وحدة مكافحة التبغ

٥-١-١-٣  

  
االلتزامـات  ( ٢-٥ و ١-٥ز في تنفيذ المـادتين      الرجاء تقديم وصف موجز للتقدم المحر     

  . على مدى السنوات الثالث الماضية أو منذ تقديم تقريركم الماضي)العامة
٦-١-١-٣  

  
 لم يشملها هذا الفرع فيرجى تقديم تفاصيل في المكان أوإذا كانت لديكم أي معلومات هامة    

  .المخصص أدناه
٧-١-١-٣  
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مية فيما يتعلق بمكافحة التبغ مـن المـصالح         حماية سياسات الصحة العمو     ٣-٥  ٢-١-٣
  التجارية وغيرها لدوائر صناعة التبغ

 باعتماد وتنفيذ تـدابير تـشريعية أو تنفيذيـة أو           حسب االقتضاء هل قمتم   
 في أي مـن     حسب االقتضاء إدارية أو تدابير أخرى أو قمتم بتنفيذ برامج         

  :المجاالت التالية

    

ويمكنكم فيمـا يتعلـق بـالردود       ". ال" أو   "نعم"الرجاء وضع عالمة على     (
اإليجابية وضع ملخص موجز في المكان المخصص في نهاية الفروع أو           

ويرجى تقديم الوثـائق، إن     . أمانة االتفاقية إرسال الوثائق ذات الصلة إلى      
  .) بإحدى اللغات الرسمية الست،توافرت

حماية سياسات الصحة العمومية      -    ١-٢-١-٣
افحة التبـغ مـن     فيما يتعلق بمك  

المــصالح التجاريــة وغيرهــا 
  لدوائر صناعة التبغ؟

   ال□   نعم□

ضمان إطالع الجمهـور وفقـاً        -    ٢-٢-١-٣
علــى طائفــة ) ج (١٢للمــادة 

واسعة من المعلومات المتعلقـة     
بأنشطة دوائر صناعة التبغ ذات     
الصلة بأغراض االتفاقية، فـي     

  مستودع عمومي مثال؟

   ال□   نعم□

ـ    فيرجـى   ٢-٢-١-٣ أو   ١-٢-١-٣على أي من األسئلة الواردة تحت       " نعم"إذا أجبتم ب
  .تقديم التفاصيل في المكان المخصص أدناه

٣-٢-١-٣  

  

 على مدى السنوات الثالث     ٣-٥الرجاء تقديم وصف موجز للتقدم المحرز في تنفيذ المادة          
  .الماضية أو منذ تقديم تقريركم الماضي

٤-٢-١-٣  

  

لم يشملها هذا الفرع فيرجى تقديم تفاصيلها في المكان  هامة أو    كانت لديكم أي معلومات      إذا
  .المخصص أدناه

٥-٢-١-٣  
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  التدابير المتعلقة بالحد من الطلب على التبغ    ٢-٣
  )١٤-٦باإلشارة إلى المادة (

  التدابير السعرية والضريبية للحد من الطلب على التبغ  ٦  ١-٢-٣

باعتماد وتنفيذ تدابير تشريعية أو تنفيذية أو إدارية        ب االقتضاء   حسهل قمتم   
بتنفيذ برامج في أي من المجاالت      حسب االقتضاء   أو تدابير أخرى أو قمتم      

  :التالية

    

ويمكنكم فيمـا يتعلـق بـالردود       ". ال"أو  " نعم"الرجاء وضع عالمة على     (
لفـروع أو   اإليجابية وضع ملخص موجز في المكان المخصص في نهاية ا         

ويرجى تقـديم الوثـائق، إن     . أمانة االتفاقية إرسال الوثائق ذات الصلة إلى      
  .) بإحدى اللغات الرسمية الست،توافرت

السياسات الضريبية وسياسـات      -  )أ(٢-٦  ١-١-٢-٣
األسعار، عند االقتضاء، فيمـا     

تسهم بحيث  يتعلق بمنتجات التبغ    
في األغراض الصحية الراميـة     

  تهالك التبغ؟إلى الحد من اس

   ال□   نعم□

فرض حظر أو تقييـد حـسب         -  ٢-١-٢-٣
االقتضاء على بيع منتجات التبغ     
المعفاة من الضرائب والرسـوم     

  ؟إلى المسافرين الدوليين

   ال□   نعم□

٣-١-٢-٣  

  )ب(٢-٦

فرض حظر أو تقييـد حـسب         -
االقتــضاء علــى مــستوردات 
المسافرين الدوليين من منتجات    

 مـن الـضرائب     التبغ المعفـاة  
  ؟والرسوم

   ال□   نعم□

التـدابير الـسعرية    ( ٦الرجاء تقديم وصف موجز عن التقدم المحرز في تنفيـذ المـادة             
 على مدى السنوات الثالث الماضية أو منـذ تقـديم           )والضريبية للحد من الطلب على التبغ     

  .تقريركم الماضي

٤-١-٢-٣  

  

 لم يشملها هذا الفرع فيرجى تقديم بعض التفاصيل في          أوإذا كانت لديكم أي معلومات هامة       
  .المكان المخصص أدناه

٥-١-٢-٣  
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  الحماية من التعرض لدخان التبغ  ٢-٨  ٢-٢-٣

باعتماد وتنفيذ تدابير تـشريعية أو تنفيذيـة أو         حسب االقتضاء   هل قمتم   
بتنفيذ برامج بخـصوص    حسب االقتضاء   إدارية أو تدابير أخرى أو قمتم       

  :ن المجاالت التاليةأي م

    

ويمكنكم فيما يتعلـق بـالردود      ". ال"أو  " نعم"الرجاء وضع عالمة على     (
اإليجابية وضع ملخص موجز في المكان المخصص في نهاية الفروع أو           

ويرجى تقديم الوثائق، إن    . أمانة االتفاقية إرسال الوثائق ذات الصلة إلى      
  .) بإحدى اللغات الرسمية الست،توافرت

الحماية من التعرض لدخان التبغ فـي         -  ١-٢-٢-٣
  أماكن العمل الداخلية؟

   ال□   نعم□

ـ    ١-٢-٢-٣على السؤال   " نعم"إذا أجبتم ب
فإلى أي حد كانت الحماية من التعـرض        
لدخان التبغ في األماكن الداخلية التاليـة       

  :شاملة لما يلي

  معدومة  جزئية  كاملة

  □  □  □  المباني الحكومية  •
  □  □  □  مرافق الرعاية الصحية  •
  □  □  □  المرافق التعليمية  •
  □  □  □  أماكن العمل الخاصة  •

٢-٢-٢-٣  

  

: يرجـى تحديـدها   (أي أماكن أخرى      •
  ؟)أضف حقالً

□  □  □  

الحماية من التعرض لدخان التبغ فـي         -    ٣-٢-٢-٣
  وسائل النقل العام؟

    ال□    نعم□

ـ    ٣-٢-٢-٣ لسؤالعلى ا " نعم"إذا أجبتم ب
فإلى أي حد كانت الحماية من التعـرض        
لدخان التبغ في وسائل النقل العام التالية       

  :شاملة لما يلي

  معدومة  جزئية  كاملة

  □  □  □  الطائرات  •
  □  □  □  القطارات  •

  

وسائل النقـل األرضـي العمـومي         •
الحــافالت والحــافالت الكهربائيــة (

  )والترام

□  □  □  

ــات ذ  • ــي المركب ــات الت ات المحرك
سـيارات  (تستخدم كأمـاكن للعمـل      

ــعاف،   ــيارات اإلس ــرة، وس األج
  )وسيارات توصيل الطلبات

□  □  □  

٤-٢-٢-٣  

  

أضف : يرجى تحديدها  (وسائل أخرى   •
  ؟)حقالً

□  □  □  
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الحماية من التعرض لدخان التبغ فـي         -  ٥-٢-٢-٣
  األماكن العامة الداخلية؟

    ال□    نعم□

ـ    ٥-٢-٢-٣على السؤال   " منع"إذا أجبتم ب
فإلى أي حد كانت الحماية من التعـرض        
لدخان التبغ في األماكن العامة الداخليـة       

  :لما يلي التالية شاملة

  معدومة  جزئية  كاملة

  □  □  □  المرافق الثقافية  •
  □  □  □  المقاهي والحانات  •
  □  □  □  النوادي الليلية  •
  □  □  □  المطاعم  •

٦-٢-٢-٣  

: يرجـى تحديـدها   (ى  أي أماكن أخر    •
  )أضف حقالً

□  □  □  

الرجاء تقديم ملخص موجز للتدابير الكاملة والجزئية مع تحديد تفاصـيل           
  .التدابير الجزئية المنفذة

  الحماية من التعرض لدخان التبغ في أماكن العمل الداخلية  •
  

  الحماية من التعرض لدخان التبغ في وسائل النقل العام  •
  

  الحماية من التعرض للدخان في األماكن العامة الداخلية  •

٧-٢-٢-٣  

  
الحماية من التعرض   ( ٨الرجاء تقديم وصف موجز عن التقدم المحرز في تنفيذ المادة             

  . على مدى السنوات الثالث الماضية أو منذ تقديم تقريركم الماضي)لدخان التبغ
٨-٢-٢-٣  

  

 لم يشملها هذا الفرع فيرجى تقديم تفاصيلها في المكان أوت هامة  إذا كانت لديكم معلوما     
  .المخصص أدناه

٩-٢-٢-٣  
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  تنظيم محتويات منتجات التبغ  ٩  ٣-٢-٣
باعتماد وتنفيذ تدابير تـشريعية أو تنفيذيـة أو         حسب االقتضاء   هل قمتم     

بتنفيذ برامج بخـصوص    حسب االقتضاء   إدارية أو تدابير أخرى أو قمتم       
  :ن المجاالت التاليةأي م

    

ويمكنكم فيما يتعلـق بـالردود      ". ال"أو  " نعم"الرجاء وضع عالمة على     ( 
اإليجابية وضع ملخص موجز في المكان المخصص في نهاية الفروع أو           

ويرجى تقديم الوثـائق، إن    . أمانة االتفاقية إرسال الوثائق ذات الصلة إلى      
  .) بإحدى اللغات الرسمية الست،توافرت

    ال□    نعم□  اختبار وقياس محتويات منتجات التبغ؟  -    ١-٣-٢-٣

    ال□    نعم□  اختبار وقياس انبعاثات منتجات التبغ؟  -    ٢-٣-٢-٣

    ال□    نعم□  تنظيم محتويات منتجات التبغ؟  -    ٣-٣-٢-٣

    ال□    نعم□  تنظيم انبعاثات منتجات التبغ؟  -    ٤-٣-٢-٣

تنظـيم محتويـات    ( ٩عن التقدم المحرز في تنفيذ المـادة        الرجاء تقديم وصف موجز     
  . على مدى السنوات الثالث الماضية أو منذ تقديم تقريركم الماضي)منتجات التبغ

٥-٣-٢-٣  

  
 لم يشملها هذا الفرع فيرجى تقديم تفاصيلها في المكان          أوإذا كانت لديكم معلومات هامة      

  .المخصص أدناه
٦-٣-٢-٣  

  
  
  صاح عن منتجات التبغتنظيم اإلف  ١٠  ٤-٢-٣

باعتماد وتنفيذ تدابير تـشريعية أو تنفيذيـة أو         حسب االقتضاء   هل قمتم     
بتنفيذ برامج بخـصوص    حسب االقتضاء   إدارية أو تدابير أخرى أو قمتم       

  :أي من المجاالت التالية

    

ويمكنكم فيما يتعلـق بـالردود      ". ال"أو  " نعم"الرجاء وضع عالمة على     ( 
 ملخص موجز في المكان المخصص في نهاية الفروع أو          اإليجابية وضع 

ويرجى تقديم الوثـائق، إن    . أمانة االتفاقية إرسال الوثائق ذات الصلة إلى      
  .) بإحدى اللغات الرسمية الست،توافرت

مطالبة صانعي منتجات التبـغ أو مـستورديها باإلفـصاح للـسلطات              -
  : يليالحكومية عن المعلومات التي تتعلق بما

    ال□    نعم□  محتويات منتجات التبغ؟  •

١-٤-٢-٣    

    ال□    نعم□  انبعاثات منتجات التبغ؟  •
  :المطالبة باإلفصاح للجمهور عن المعلومات المتعلقة بما يلي  -

    ال□    نعم□  محتويات منتجات التبغ؟  •
٢-٤-٢-٣    

    ال□    نعم□  انبعاثات منتجات التبغ؟  •
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تنظيم اإلفـصاح عـن     ( ١٠يم وصف موجز للتقدم المحرز في تنفيذ المادة         الرجاء تقد 
  . على مدى السنوات الثالث الماضية أو منذ تقديم تقريركم الماضي)منتجات التبغ

٣-٤-٢-٣  

  
 لم يشملها هذا الفرع فيرجى تقديم تفاصيلها في المكان أوإذا كانت لديكم معلومات هامة       ٤-٤-٢-٣

  .المخصص أدناه
 
 تغليف وتوسيم منتجات التبغ  ١١  ٥-٢-٣

باعتماد وتنفيذ تدابير تشريعية أو تنفيذية أو       حسب االقتضاء   هل قمتم   
بتنفيـذ بـرامج    حـسب االقتـضاء     إدارية أو تدابير أخرى أو قمتم       
  :بخصوص أي من المجاالت التالية

    

ويمكنكم فيما يتعلق بالردود    ". ال"أو  " نعم"الرجاء وضع عالمة على     (
 وضع ملخص موجز في المكان المخصص في نهاية الفروع     اإليجابية

ويرجـى تقـديم    . أمانة االتفاقيـة  أو إرسال الوثائق ذات الصلة إلى       
  .) بإحدى اللغات الرسمية الست،الوثائق، إن توافرت

آحـاد  اشتراط أال يحمل التغليف أو        -  ١١  ١-٥-٢-٣
السجائر أو سائر منتجات التبـغ أي       

  إعالن أو ترويج؟

    ال□    نعم□

اشتراط أال تـؤدي طريقـة تغليـف          -  )أ(١-١١  ٢-٥-٢-٣
المنتج وتوسيمه إلى الترويج له بـأي       
وسيلة كاذبة أو خادعة أو مضللة أو       
من المحتمل أن تولد انطباعاً خاطئـاً       
عن سماته أو آثاره على الـصحة أو        

  أخطاره أو انبعاثاته؟

    ال□    نعم□

ل علبة أو عبـوة     تحمل ك اشتراط أن     -  )ب(١-١١  ٣-٥-٢-٣
 تحذيرات صـحية    من منتجات التبغ  

  تصف آثار تعاطي التبغ الضارة؟

    ال□    نعم□

ضمان أن تكون التحذيرات الصحية       -  )١)(ب(١-١١  ٤-٥-٢-٣
  معتمدة من السلطة الوطنية المختصة؟

    ال□    نعم□

ضمان أن تكون التحذيرات الصحية       -  )٢)(ب(١-١١  ٥-٥-٢-٣
  متناوبة؟

  ال  □    نعم□

ضمان أن تكون التحذيرات الصحية       -  )٣)(ب(١-١١  ٦-٥-٢-٣
  واضحة وظاهرة للعيان ومقروءة؟

    ال□    نعم□

 ضمان أن تغطي التحذيرات الصحية       -  ٧-٥-٢-٣
٪ مـن مـساحة     ٣٠ما ال يقل عـن      
  العرض الرئيسية؟

    ال□    نعم□

٨-٥-٢-٣  

  )٤)(ب(١-١١

ضمان أن تغطي التحذيرات الصحية       -
ثر من مـساحة العـرض   ٪ أو أك  ٥٠

  الرئيسية؟

    ال□    نعم□
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التأكد من أن التحـذيرات الـصحية         -  ٩-٥-٢-٣
تكون في شكل صور أو رسومات أو       

  ؟تحتوي على صور أو رسومات

    ال□    نعم□

ـ    -  ١٠-٥-٢-٣ علـى السـؤال  " نعم"إذا أجبتـم ب
 فهل تملك الحكومة حقوق     ٩-٥-٢-٣

  ومات؟ملكية هذه الصور والرس

    ال□    نعم□

١١-٥-٢-٣  

  )٥)(ب(١-١١

ـ    - علـى السؤال  " نعـم"إذا أجبتـم ب
ــون ١٠-٥-٢-٣ ــل تقبل ــنح  فه م

رخصة غير حصرية وخاليـة مـن       
الستخدام التحذيرات الصحية   الرسوم  

التي ُأعدت داخل واليتكم القانونية مع      
  أطراف أخرى؟

    ال□    نعم□

تحمل كل علبة أو عبـوة      اشتراط أن     -  ٢-١١  ١٢-٥-٢-٣
معلومـات عـن    من منتجات التبـغ     

مكونات منتجات التبغ وانبعاثاتها ذات     
  الصلة؟

    ال□    نعم□

ــذيرات    -  ٣-١١  ١٣-٥-٢-٣ ــر التح ــتراط أن تظه اش
والمعلومات الكتابية األخرى على كل     
عبوة وكل تغليف وتوسيم خـارجيين      

  بلغة أو لغات بلدكم الرئيسية؟

    ال□    نعم□

تغليف وتوسيم منتجات   ( ١١ف موجز للتقدم المحرز في تنفيذ المادة        الرجاء تقديم وص  
  . على مدى السنوات الثالث الماضية أو منذ تقديم تقريركم الماضي)التبغ

١٤-٥-٢-٣  

  
 لم يشملها هذا الفرع فيرجى تقـديم تفاصـيلها فـي            أوإذا كانت لديكم معلومات هامة      

  .المكان المخصص أدناه
١٥-٥-٢-٣  
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  التثقيف واالتصال والتدريب وتوعية الجمهور  ١٢  ٦-٢-٣
باعتماد وتنفيذ تدابير تشريعية أو تنفيذية أو إدارية أو         حسب االقتضاء   هل قمتم   

بتنفيـذ بـرامج بخـصوص أي مـن         حسب االقتضاء   تدابير أخرى أو قمتم     
  :المجاالت التالية

    

ا يتعلق بالردود اإليجابية    ويمكنكم فيم ". ال"أو  " نعم"الرجاء وضع عالمة على     (
وضع ملخص موجز في المكان المخصص في نهاية الفروع أو إرسال الوثائق 

 بإحـدى   ،ويرجى تقديم الوثائق، إن تـوافرت     . أمانة االتفاقية ذات الصلة إلى    
  .)اللغات الرسمية الست

يرجـى  (برامج التثقيف وتوعية الجمهور؟       -  ١-٦-٢-٣
نفـذة منـذ تقـديم     الرجوع إلى البرامج الم   

  )تقرير السنتين

    ال□    نعم□

 فما هي الفئات التي تستهدفها هـذه  ١-٦-٢-٣على السؤال   " نعم"بـإذا أجبتم   
  البرامج؟

    ال□    نعم□   الجمهورعموم أو البالغون  •
    ال□    نعم□  األطفال والشباب  •
    ال□    نعم□  الرجال  •
    ال□    نعم□  النساء  •
    ال□    نعم□  الحوامل  •
    ال□    نعم□  المجموعات اإلثنية  •

٢-٦-٢-٣  

  )أ(١٢

يرجى تحديـدها، فـي     (أي فئات أخرى      •
  )حقل مضاف

    ال□    نعم□

ـ    فهـل كـشفتم عـن االختالفـات         ١-٦-٢-٣على السؤال   " نعم"إذا أجبتم ب
امج التثقيف وتوعية الرئيسية التالية بين المجموعات السكانية التي استهدفتها بر 

  الجمهور؟
    ال□    نعم□  العمر  •
    ال□    نعم□  الجنس  •
    ال□    نعم□  الخلفية التعليمية  •
    ال□    نعم□  الخلفية الثقافية  •
    ال□    نعم□  الحالة االجتماعية واالقتصادية  •

  )أ(١٢  ٣-٦-٢-٣

فـي  : يرجى تحديدها (أي حاالت أخرى      •
  )حقل مضاف

    ال□    نعم□

ـ    فهل تغطي برامج التثقيف وتوعية      ١-٦-٢-٣على السؤال   " نعم"إذا أجبتم ب
  :الجمهور ما يلي

المخاطر الصحية المترتبة على استهالك       •
  التبغ؟

    ال□    نعم□

  )ب(١٢  ٤-٦-٢-٣

المخاطر الصحية المترتبة على التعرض       •
  لدخان التبغ؟

    ال□    نعم□
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غ وأنمـاط   فوائد اإلقالع عن تعاطي التب      •
  الحياة المتحررة من التبغ؟

    ال□    نعم□

  :العواقب االقتصادية الوخيمة التي يفضي إليها  •
    ال□    نعم□  إنتاج التبغ؟  ○
    ال□    نعم□  استهالك التبغ؟  ○

  :العواقب البيئية الوخيمة التي يفضي إليها  •
    ال□    نعم□  إنتاج التبغ؟  ○

  )و(١٢

    ال□    نعم□  التبغ؟استهالك   ○
ـ   بـرامج   فهل يضمن وضع وتنفيذ      ١-٦-٢-٣على السؤال   " نعم"إذا أجبتم ب

  : مشاركة الهيئات التالية على نحو فعالالتثقيف وتوعية الجمهور
    ال□    نعم□   العامة؟الهيئات  •
المنظمات غير الحكومية غير المنتـسبة        •

  لدوائر صناعة التبغ؟
    ال□  عم  ن□

    ال□    نعم□  المنظمات الخاصة؟  •

  )ز(١٢  ٥-٦-٢-٣

فـي  : يرجى تحديدها (أخرى  أي هيئات     •
  )حقل مضاف

    ال□    نعم□

هل تسترشدون في إعـداد وإدارة وتنفيـذ           ١٢  ٦-٦-٢-٣
برامج االتـصاالت والتثقيـف والتـدريب       
وتوعية الجمهور بنتائج البحوث وتختبرون     

  ونها؟هذه البرامج سلفاً وترصدونها وتقيم

    ال□    نعم□

هل نظمتم دورات تدريبية مالئمة وخاصـة       
أو وضعتم برامج تثقيـف وتوعيـة بـشأن         

  :مكافحة التبغ لصالح

    ال□    نعم□

    ال□    نعم□  العاملين الصحيين؟  •
    ال□    نعم□  العاملين في خدمة المجتمعات؟  •
  ال  □    نعم□  العاملين االجتماعيين؟  •
    ال□    نعم□  موظفي وسائل اإلعالم؟  •
    ال□    نعم□  المربين؟  •
    ال□    نعم□  صانعي القرارات؟  •
    ال□    نعم□  اإلداريين؟  •

  )د (١٢  ٧-٦-٢-٣

فـي  : يرجى تحديـدها  (فئات أخرى   أي    •
  ؟)حقل مضاف

    ال□    نعم□

التثقيـف واالتـصال    ( ١٢الرجاء تقديم وصف موجز للتقدم المحرز في تنفيـذ المـادة            
 على مدى السنوات الثالث الماضية أو منذ تقديم تقريـركم           )والتدريب وتوعية الجمهور  

  .الماضي

٨-٦-٢-٣  
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لم يشملها هذا الفرع فيرجى تقديم تفاصـيلها فـي          هامة أو   إذا كانت لديكم أي معلومات      
  .المكان المخصص أدناه

٩-٦-٢-٣  

  
  
  ورعايتهاإلعالن عن التبغ والترويج له  ١٣  ٧-٢-٣

هل قمتم حسب االقتضاء باعتماد وتنفيذ تدابير تشريعية أو تنفيذية أو 
إدارية أو تدابير أخرى أو قمتم حسب االقتـضاء بتنفيـذ بـرامج             

  :بخصوص أي من المجاالت التالية

    

ويمكـنكم فيمـا يتعلـق      ". ال"أو  " نعم"الرجاء وضع عالمة على     (
 المكان المخصص فـي     بالردود اإليجابية وضع ملخص موجز في     

. أمانـة االتفاقيـة   نهاية الفروع أو إرسال الوثائق ذات الصلة إلى         
  .) بإحدى اللغات الرسمية الست،ويرجى تقديم الوثائق، إن توافرت

فرض حظر شامل على جميع أشكال        -  ٢-١٣  ١-٧-٢-٣
اإلعالن عن التبـغ والتـرويج لـه        

  ورعايته؟

    ال□    نعم□

 .٣-٧-٢-٣، يرجى االنتقال مباشرة إلى السؤال ١-٧-٢-٣ى السؤال عل" نعم"إذا أجبتم بـ  
  : فهل يشمل الحظر١-٧-٢-٣على السؤال " نعم"إذا أجبتم بـ

عرض وإبراز منتجات التبغ فـي        •
  نقاط البيع؟

    ال□    نعم□

    ال□    نعم□  اإلنترنت الداخلية؟شبكة   •
    ال□    نعم□  شبكة اإلنترنت العالمية؟  •
أو / تمديد العالمـات التجاريـة و       •

  تقاسم العالمات التجارية؟
    ال□    نعم□

تعيين المنتجات كوسيلة لإلعالن أو       •
  الترويج؟

    ال□    نعم□

تصوير التبغ أو استخدام التبغ فـي         •
البرامج الترفيهية التي تبثها وسائل     

  اإلعالم؟

    ال□    نعم□

 التبـغ ألي    رعاية دوائر صـناعة     •
أو / تظاهرات أو أنشطة دوليـة و     

  المشاركين فيها؟

    ال□    نعم□

مساهمات شركات التبغ المقدمة إلى       •
لقــضية تخــدم "أي كيــان آخــر 

أو أي أنشطة أخـرى     / و" المجتمع
المسؤولية االجتماعية  "تحت مظلة   

من قبل دوائر صـناعة     " للشركات
  التبغ؟

    ال□    نعم□

٢-٧-٢-٣    

 والترويج والرعاية   أنشطة اإلعالن   •
العابرة للحدود والناشئة من داخـل      

  إقليمكم؟

    ال□    نعم□
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من أنشطة اإلعالن   المماثلة  األشكال    -  ٧-١٣  
والترويج والرعاية عبر الحدود فـي      
اتجاه إقليمكم التـي تنطبـق عليهـا        

  لوائحكم الداخلية؟

    ال□    نعم□

  .١٢-٧-٢-٣يرجى االنتقال إلى السؤال   
 ١-٧-٢-٣إذا أجبتم بالنفي على السؤال     ٢-١٣  ٣-٧-٢-٣

فهل هناك ما يمنعكم بمقتضى الدستور      
أو المبادئ الدستورية من فرض حظر      
شامل على أنشطة اإلعالن عن التبـغ       

  والترويج له ورعايته؟

    ال□    نعم□

فرض قيود على أنشطة اإلعالن عن        -  ٣-١٣  ٤-٧-٢-٣
التبغ والترويج له ورعايته، في غياب      

  حظر الشامل؟ال

    ال□    نعم□

فرض قيود على أنـشطة اإلعـالن         -  ٣-١٣  ٥-٧-٢-٣
والترويج والرعاية العابرة للحـدود     
والناشئة من داخل إقليمكم والتي لهـا       
آثار عابرة للحدود، في غياب الحظر      

  الشامل؟

    ال□    نعم□

حظر جميع أنواع أنـشطة اإلعـالن         -  )أ(٤-١٣  ٦-٧-٢-٣
له ورعايته التـي   عن التبغ والترويج    

تروج ألحد منتجات التبغ بأي وسيلة      
كاذبة أو خادعة أو مضللة أو مفضية       
إلى انطباع خاطئ بشأن خصائصه أو 
ــاره أو   ــصحية أو أخط ــاره ال آث

  انبعاثاته؟

    ال□    نعم□

المطالبة بأن يرتبط اإلعالن عن التبغ        -  )ب(٤-١٣  ٧-٧-٢-٣
والترويج لـه ورعايتـه بتحـذيرات       

 تحذيرات أو رسائل أخرى     صحية أو 
  مالئمة؟

    ال□    نعم□

تقييد الحـوافز المباشـرة أو غيـر          -  )ج(٤-١٣  ٨-٧-٢-٣
المباشرة التي تشجع الجمهور علـى      

  شراء منتجات التبغ؟

    ال□    نعم□
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مطالبة دوائر صناعة التبغ باإلفصاح       -  )د(٤-١٣  ٩-٧-٢-٣
للسلطات الحكومية المعنية عما تنفقه     

عـالن والتـرويج    على أنـشطة اإل   
  والرعاية التي لم تحظر بعد؟

    ال□    نعم□

 :فرض قيود على أنشطة اإلعالن والترويج والرعاية في  -  )ه(٤-١٣
    ال□    نعم□  اإلذاعة؟  •
    ال□    نعم□  التليفزيون؟  •
    ال□    نعم□  وسائل اإلعالم المطبوعة؟  •
    ال□  عم  ن□  شبكة اإلنترنت الداخلية؟  •
    ال□    نعم□  شبكة اإلنترنت العالمية؟  •

١٠-٧-٢-٣  
  

ــرىأي   • ــائط أخ ــى ( وس يرج
  )في حقل مضاف: تحديدها

    ال□    نعم□

  :غتقييد الرعاية التي تقدمها شركات التب  -
    ال□    نعم□  للتظاهرات واألنشطة الدولية؟  •

  )و (٤-١٣  ١١-٧-٢-٣

    ال□    نعم□  لمشاركين فيها؟ل  •

  : فهل١-٧-٢-٣عن السؤال " ال"أم " نعم" أكانت إجابتكم سواء

تعاونتم مع األطراف األخرى علـى        -  ٦-١٣  ١٢-٧-٢-٣
تطوير التكنولوجيات وسائر الوسائل    
الضرورية لتيـسير إلغـاء أنـشطة       

  الترويج العابرة للحدود؟

    ال□    نعم□

فرضتم عقوبات على الترويج العابر       -  ٧-١٣  ١٣-٧-٢-٣
فئ العقوبات المنطبقة على    للحدود تكا 

أنشطة اإلعالن والترويج والرعايـة     
الناشئة من داخل إقليمكم وفقاً للقانون      

  الوطني؟

    ال□    نعم□

اإلعـالن عـن التبـغ      ( ١٣الرجاء تقديم وصف موجز للتقدم المحرز في تنفيذ المادة          
ـ        )والترويج له ورعايته   ذ تقـديم تقريـركم      على مدى السنوات الثالث الماضية أو من

  .الماضي

١٤-٧-٢-٣  

  
 لم يشملها هذا الفرع فيرجى تقـديم تفاصـيلها فـي            أوإذا كانت لديكم معلومات هامة      

  .المكان المخصص أدناه
١٥-٧-٢-٣  
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  الحد من الطلب فيما يتعلق باالعتماد على التبغ واإلقالع عنه  ١٤  ٨-٢-٣

ريعية أو تنفيذيـة أو     باعتماد وتنفيذ تدابير تـش    حسب االقتضاء   هل قمتم   
بتنفيذ برامج بخصوص   حسب االقتضاء   إدارية أو تدابير أخرى أو قمتم       

  :أي من المجاالت التالية

    

ويمكنكم فيما يتعلـق بـالردود      ". ال"أو  " نعم"الرجاء وضع عالمة على     (
اإليجابية وضع ملخص موجز في المكان المخصص في نهاية الفروع أو      

ويرجى تقديم الوثائق، إن    . أمانة االتفاقية  إلى   إرسال الوثائق ذات الصلة   
  .) بإحدى اللغات الرسمية الست،توافرت

إعداد ونشر مبـادئ توجيهيـة مالئمـة          -  ١-١٤  ١-٨-٢-٣
وشاملة ومتكاملة مسندة بالبينات العلمية     

  وأفضل الممارسات؟

    ال□    نعم□

برامج التشجيع على اإلقالع عن تعاطي        -
  : تشمل ما يليالتبغ

    

تنظيم حمالت إعالمية تركـز علـى         •
  أهمية اإلقالع عن التدخين؟

    ال□    نعم□

برامج موجهة خصيصاً إلى النساء أو        •
  الحوامل؟

    ال□    نعم□

تظاهرات محلية حسب االقتضاء مثل       •
ـ    اليوم العـالمي   األنشطة المرتبطة ب
 أو اليوم الوطني    لالمتناع عن التدخين  

  متناع عن التدخين؟لال

    ال□    نعم□

١-١٤  ٢-٨-٢-٣  

: يرجى تحديـدها  ( أي برامج أخرى    •
  )في حقل مضاف

    ال□    نعم□

تصميم وتنفيذ برامج تشجع على اإلقالع عن تعاطي التبغ في أمـاكن              -
  :مثل

    ال□    نعم□  المؤسسات التعليمية؟  •
    ال□    نعم□  مرافق الرعاية الصحية؟  •
    ال□    نعم□  أماكن العمل؟  •
    ال□    نعم□  األوساط الرياضية؟  •

  )أ(٢-١٤  ٣-٨-٢-٣

يرجـى  (أماكن أخـرى    أي    •
  ؟)في حقل مضاف: تحديدها

    ال□    نعم□

إدراج تشخيص وعالج االعتماد على التبغ، وخدمات إسداء المـشورة            -
جيات بشأن اإلقالع عن التدخين، في البـرامج والخطـط واالسـتراتي          

  :الوطنية من أجل
    ال□    نعم□  مكافحة التبغ؟  •
    ال□    نعم□  الصحة؟  •

  )ب(٢-١٤  ٤-٨-٢-٣

    ال□    نعم□  التعليم؟  •
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إدراج برامج تتعلق بتـشخيص       -  ٥-٨-٢-٣
االعتماد على التبغ وعالجه في     
نظام الرعاية الـصحية التـابع      

  لكم؟

    ال□    نعم□

ـ    فيرجى ذكر الهياكل التـي      ٥-٨-٢-٣لسؤال  على ا " نعم"إذا أجبتم ب
تقوم بتوفير برامج تشخيص وعالج االعتماد على التبغ في إطار نظام           

  الرعاية الصحية التابع لكم من بين الهياكل التالية؟
    ال□    نعم□  الرعاية الصحية األولية •
الرعاية الـصحية الثانويـة      •

  والثالثية
    ال□    نعم□

ــص • ــة ال ــم الرعاي حية نظ
ــصة  ــى (المتخصـ يرجـ

  )في حقل مضاف: تحديدها

    ال□    نعم□

المراكز المتخصـصة فـي      •
إسداء المشورة لإلقالع عن    
التدخين ومعالجة االعتمـاد    

  عليه

    ال□    نعم□

    ال□    نعم□  مراكز التأهيل •

  )ب(٢-١٤  ٦-٨-٢-٣

يرجـى  (أي مراكز أخرى     •
  )في حقل مضاف: تحديدها

    ال□    نعم□

 فما هي الخدمات المتاحة في ٥-٨-٢-٣على السؤال " نعم"بتم بـإذا أج
هذه األوساط التي يشملها التمويـل العمـومي أو مخططـات سـداد             

  التكاليف؟
   معدومة□   جزئية□  كاملة □  الرعاية الصحية األولية  •
الرعاية الـصحية الثانويـة       •

  والثالثية
   معدومة□  جزئية□   كاملة□

ــة   • ــم الرعاي ــصحية نظ ال
ــصة  ــى (المتخصـ يرجـ

  )في حقل مضاف: تحديدها

   معدومة□  جزئية□   كاملة□

المراكز المتخصـصة فـي       •
إسداء المشورة لإلقالع عن    
التدخين ومعالجة االعتمـاد    

  عليه

   معدومة□  جزئية□   كاملة□

   معدومة□  جزئية□   كاملة□  مراكز التأهيل  •

  )ب(٢-١٤  ٧-٨-٢-٣

يرجـى  (أي خدمات أخرى      •
  )قل مضاففي ح: تحديدها

   معدومة□  جزئية□   كاملة□
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ـ    فيرجـى تحديـد المهنيـين    ٥-٨-٢-٣على السؤال  " نعم"إذا أجبتم ب
الصحيين أو سواهم من المنخرطين في البرامج التـي تتـيح عـالج             

  االعتماد على التبغ وخدمات إسداء المشورة؟
  :المهنيون الصحيون

    ال□    نعم□  األطباء  •

    ال□    نعم□  سنانأطباء األ  •
    ال□    نعم□  أطباء األسرة  •
ممارسو الطـب التقليـدي       •

  )الشعبي(
    ال□    نعم□

المهنيون الطبيون اآلخرون     •
في حقل  : يرجى تحديدهم (

  )مضاف

    ال□    نعم□

    ال□    نعم□  الممرضات  •
    ال□    نعم□  القابالت  •
    ال□    نعم□  نالصيدالنيو  •
ــة    • ــي خدم ــاملون ف الع

  المجتمعات المحلية
    ال□    نعم□

ــة   • ــي الخدم ــاملون ف الع
  االجتماعية

    ال□    نعم□

  )ب(٢-١٤  ٨-٨-٢-٣

المهنيـــون الـــصحيون   •
: يرجى تحديدهم (اآلخرون  

  )في حقل مضاف

    ال□    نعم□

سـي  إدخال التدريب على عالج االعتماد على التبغ في المنهاج الدرا           -
  :لتدريب العاملين الصحيين قبل التخرج وبعده في المدارس التالية

    ال□    نعم□  الطب؟  •
    ال□    نعم□  طب األسنان؟  •
    ال□    نعم□  التمريض؟  •
    ال□    نعم□  الصيدلة؟  •

  )ج(٢-١٤  ٩-٨-٢-٣

يرجـى  (أي مدارس أخرى      •
  )في حقل مضاف: تحديدها

    ال□    نعم□

أو القدرة علـى    /ر إتاحة و  تيسي  -  )د(٢-١٤  ١٠-٨-٢-٣
 الصيدالنيةتحمل تكلفة المنتجات    

  لمعالجة االعتماد على التبغ؟

    ال□    نعم□
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ـ    )د(٢-١٤  ١١-٨-٢-٣  فمـا هـي المنتجـات       ١٠-٨-٢-٣على الـسؤال    " نعم"إذا أجبتم ب
  الصيدالنية المتاحة لمعالجة االعتماد على التبغ داخل واليتكم القانونية؟

عاضة عن العالج باالست  •
  النيكوتين

    ال□    نعم□

    ال□    نعم□  بوبروبيونال  •
    ال□    نعم□  فارينيكلينال  •

    

يرجـى  (أي منتجات أخرى      •
  )في حقل مضاف: تحديدها

    ال□    نعم□

ـ    فهل تمول تكاليف العالج     ١٠-٨-٢-٣على السؤال   " نعم"إذا أجبتم ب
  ال العامة أو بسداد التكاليف من مصدر عام؟بهذه المنتجات من األمو

العالج باالستعاضة عن   •
  النيكوتين

   معدومة□  جزئية□   كاملة□

   معدومة□  جزئية□   كاملة□  بوبروبيونال  •
   معدومة□  جزئية□   كاملة□  فارينيكلينال  •

  )د(٢-١٤  ١٢-٨-٢-٣

يرجـى  (أي منتجات أخرى      •
  )في حقل مضاف: تحديدها

  عدومة م□  جزئية□   كاملة□

الحد من الطلـب فيمـا      ( ١٤الرجاء تقديم وصف موجز للتقدم المحرز في تنفيذ المادة          
 على مدى السنوات الثالث الماضية أو منـذ         )يتعلق باالعتماد على التبغ واإلقالع عنه     

  .تقديم تقريركم الماضي

١٣-٨-٢-٣  

  
يرجى تقديم تفاصيل في المكان      لم يشملها هذا الفرع ف     أوا كانت لديكم معلومات هامة      إذ

  .المخصص أدناه
١٤-٨-٢-٣  

  
  
  التدابير التي تتعلق بالحد من توريد التبغ  ٣-٣

  )١٧-١٥باإلشارة إلى المادة (
  االتجار غير المشروع بمنتجات التبغ  ١٥  ١-٣-٣

باعتماد وتنفيذ تدابير تـشريعية أو تنفيذيـة أو         حسب االقتضاء   هل قمتم   
بتنفيذ برامج بخـصوص    حسب االقتضاء    قمتم   إدارية أو تدابير أخرى أو    
  :أي من المجاالت التالية

    

ويمكنكم فيما يتعلـق بـالردود      ". ال"أو  " نعم"الرجاء وضع عالمة على     (
اإليجابية وضع ملخص موجز في المكان المخصص في نهاية الفروع أو           

ن ويرجى تقديم الوثائق، إ   . أمانة االتفاقية إرسال الوثائق ذات الصلة إلى      
  .) بإحدى اللغات الرسمية الست،توافرت

كل علب  اشتراط وضع عالمات على       -  ٢-١٥  ١-١-٣-٣
للمساعدة على تحديـد    وعبوات التبغ   
  منشأ المنتج؟

    ال□    نعم□
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كل علب  اشتراط وضع عالمات على       -  )أ(٢-١٥  ٢-١-٣-٣
 تدل على أن المنتج يباع وعبوات التبغ

  ؟بصفة قانونية في السوق الداخلية

    ال□    نعم□

اشتراط أن تحمـل علـب وعبـوات          -  )أ(٢-١٥  ٣-١-٣-٣
منتجات التبغ التي تباع بالتجزئـة أو       
بالجملة في السوق الداخليـة البيـان       

..." ال يرخص بالبيع إال فـي       "التالي  
أو أن تحمل أي عالمة أخرى فعالـة        

  تبين المقصد النهائي للمنتج؟

    ال□    نعم□

قتفـاء األثـر    تحداث نظام عملي ال   اس  -  )ب(٢-١٥  ٤-١-٣-٣
 يعزز نظـام التوزيـع      وتحديد المنشأ 

ويساعد على تحري االتجـار غيـر       
  المشروع؟

    ال□    نعم□

اشتراط وضوح العالمات أو كتابتهـا        -  ٣-١٥  ٥-١-٣-٣
  باللغة أو اللغات الرئيسية للبلد؟

    ال□    نعم□

اشتراط رصد وتجميع البيانات عـن        -  )أ(٤-١٥  ٦-١-٣-٣
التجار العابر للحدود بمنتجات التبغ،     ا

  بما فيه االتجار غير المشروع؟

    ال□    نعم□

ـ    -  )أ(٤-١٥  ٧-١-٣-٣ علـى الـسؤال   " نعـم"إذا أجبتـم ب
 فهل سهلتم تبـادل هـذه       ٦-١-٣-٣

المعلومات بين المـصالح الجمركيـة      
والضريبية والسلطات األخرى حسب    
االقتضاء ووفقـاً للقـانون الـوطني       

قات الثنائية والمتعددة األطراف    واالتفا
  ذات الصلة؟

    ال□    نعم□

السجائر ومنتجات التبغ   اشتراط إتالف     -  )ج(٤-١٥  ٨-١-٣-٣
المقلدة والمهربة وكل معدات التصنيع     

االتجار غيـر   المصادرة المتأتية من    
المشروع باستخدام طرق تحترم البيئة     
باستخدام طرق تحترم البيئـة بقـدر       

خلص من هذه المنتجات    اإلمكان أو الت  
  وفقاً للقانون الوطني؟

    ال□    نعم□

اعتماد وتنفيذ تدابير رصـد وتوثيـق         -  )د(٤-١٥  ٩-١-٣-٣
ومراقبة تخزين وتوزيع منتجات التبغ     
المحتجزة أو المنقولة وقف الضرائب     

  والرسوم؟

    ال□    نعم□
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تمكين مصادرة منتجات االتجار غير       -  )ه(٤-١٥  ١٠-١-٣-٣
  منتجات التبغ؟المشروع ب

    ال□    نعم□

التشجيع على التعاون بـين الهيئـات         -  ٦-١٥  ١١-١-٣-٣
الوطنية والمنظمات الحكومية الدولية    
اإلقليمية وذات الطابع الـدولي فـي       
مجال التحقيق والمالحقـة القـضائية      
ورفع الدعاوى إلزالة االتجار غيـر      
المشروع بمنتجات التبغ، مع التركيز     

لتعـاون علـى    بصفة خاصة علـى ا    
  المستويين اإلقليمي ودون اإلقليمي؟

    ال□    نعم□

الترخيص أو اتخاذ إجراءات أخـرى        -  ٧-١٥  ١٢-١-٣-٣
بقــصد مراقبــة أو تنظــيم اإلنتــاج 
والتوزيع من أجل تفادي االتجار غير      

  المشروع؟

    ال□    نعم□

االتجار غير المشروع   ( ١٥الرجاء تقديم وصف موجز للتقدم المحرز في تنفيذ المادة          
  . على مدى السنوات الثالث الماضية أو منذ تقديم تقريركم الماضي)بمنتجات التبغ

١٣-١-٣-٣  

  

 لم يشملها هذا الفرع فيرجى تقـديم تفاصـيلها فـي            أوإذا كانت لديكم معلومات هامة      
  .المكان المخصص أدناه

١٤-١-٣-٣  

  
  
  بواسطة القصرالمبيعات التي تستهدف القصر والمبيعات  ١٦  ٢-٣-٣

دابير تـشريعية أو تنفيذيـة أو       تباعتماد وتنفيذ   حسب االقتضاء   هل قمتم   
بتنفيذ برامج بخـصوص    حسب االقتضاء   إدارية أو تدابير أخرى أو قمتم       

  :أي من المجاالت التالية

    

ويمكنكم فيما يتعلـق بـالردود      ". ال"أو  " نعم"الرجاء وضع عالمة على     (
موجز في المكان المخصص في نهاية الفروع أو        اإليجابية وضع ملخص    

ويرجى تقديم الوثائق، إن    . أمانة االتفاقية إرسال الوثائق ذات الصلة إلى      
  .) بإحدى اللغات الرسمية الست،توافرت

حظر بيع منتجات التبـغ للقـصر؟ إذا          -  ١-١٦  ١-٢-٣-٣
ـ  فيرجـى تحديـد الـسن      " نعم"أجبتم ب
  أضف حقالً: القانونية

    ال□    نعم□

اشتراط قيام جميع بائعي منتجات التبغ        -  )أ(١-١٦  ٢-٢-٣-٣
بوضع مؤشر واضح وبارز داخل نقطة 
البيع التابعة لهم يفيد بحظر بيع التبـغ        

  إلى القصر؟

    ال□    نعم□
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اشتراط قيام كل مـشتر للتبـغ، عنـد           -  )أ(١-١٦  ٣-٢-٣-٣
الشك، بتوفير ما يدل على أنه قد بلـغ         

  السن القانونية؟

    ال□    نعم□

حظر بيع منتجات التبغ بأي شكل مـن          -  )ب(١-١٦  ٤-٢-٣-٣
األشكال مهما كانت طريقة الحـصول      

المحـالت  عليها مباشرة مثل رفـوف      
  المفتوحة؟

    ال□    نعم□

أو حظــر بيــع وتــصنيع الحلويــات   -  )ج(١-١٦  ٥-٢-٣-٣
الوجبات الخفيفة أو الدمى وما سـواها       

 لقصر؟في شكل منتجات للتبغ إلغراء ا

    ال□    نعم□

    ال□    نعم□  حظر بيع منتجات التبغ في آالت البيع؟  -  )د(١-١٦  ٦-٢-٣-٣

  .٨-٢-٣-٣ فيرجى االنتقال مباشرة إلى السؤال ٦-٢-٣-٣على السؤال " نعم"إذا أجبتم بـ

 ٦-٢-٣-٣إذا أجبتم بالنفي على الـسؤال         )د(١-١٦  ٧-٢-٣-٣
تبـغ  فهل أنتم متأكدون من أن آالت بيـع ال        

أو أنهـا   / ليست فـي متنـاول القـصر و       
  تشجع بيع منتجات التبغ للقصر؟ ال

    ال□    نعم□

  :أو تعزيز حظر توزيع منتجات التبغ المجانية إلى/ حظر و  -
    ال□    نعم□  عموم الناس؟  •

٢-١٦  ٨-٢-٣-٣  

    ال□    نعم□  القصر؟  •

علـب  حظر بيع السجائر آحاداً أو في         -  ٣-١٦  ٩-٢-٣-٣
  صغيرة؟

    ال□    نعم□

ــائعين    -  ٦-١٦  ١٠-٢-٣-٣ ــى الب ــات عل ــرض عقوب ف
  والموزعين لضمان االمتثال؟

    ال□    نعم□

    ال□    نعم□  حظر قيام القصر ببيع منتجات التبغ؟  -  ٧-١٦  ١١-٢-٣-٣

 المبيعات التي تستهدف  ( ١٦الرجاء تقديم وصف موجز للتقدم المحرز في تنفيذ المادة          
 على مدى السنوات الثالث الماضية أو منـذ تقـديم        )القصر والمبيعات بواسطة القصر   

  .تقريركم الماضي

١٢-٢-٣-٣  

  

 لم يشملها هذا الفرع فيرجى تقـديم تفاصـيلها فـي            أوإذا كانت لديكم معلومات هامة        ١٣-٢-٣-٣
  .المكان المخصص أدناه
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  قتصادياًتقديم الدعم لألنشطة البديلة المجدية ا  ١٧  ٣-٣-٣

باعتماد وتنفيذ تدابير أو برامج بخصوص أي من        حسب االقتضاء   هل قمتم   
  :المجاالت التالية

    

ويمكنكم فيمـا يتعلـق بـالردود       ". ال"أو  " نعم"الرجاء وضع عالمة على     (
اإليجابية وضع ملخص موجز في المكان المخصص في نهاية الفـروع أو            

ويرجى تقـديم الوثـائق، إن      . التفاقيةأمانة ا إرسال الوثائق ذات الصلة إلى      
  .) بإحدى اللغات الرسمية الست،توافرت

  :تعزيز البدائل المجدية اقتصادياً  -

 ال يطبق □   ال□  نعم□  زارعي التبغ؟ل  •

 ال يطبق □   ال□  نعم□  للعاملين في صناعة التبغ؟  •

١٧  ١-٣-٣-٣  

 قال يطب □   ال□  نعم□  آحاد بائعي التبغ؟  •

تقديم الـدعم لألنـشطة     ( ١٧الرجاء تقديم ملخص موجز للتقدم المحرز في تنفيذ المادة          
 على مدى السنوات الثالث الماضية أو منـذ تقـديم تقريـركم             )البديلة المجدية اقتصادياً  

  .الماضي

٢-٣-٣-٣  

  

ها في المكان    لم يشملها هذا الفرع فيرجى تقديم تفاصيل       أوإذا كانت لديكم معلومات هامة      
  .المخصص أدناه

٣-٣-٣-٣  

  
  
  التدابير والسياسات األخرى  ٤-٣

  )٢١ إلى ١٨باإلشارة إلى المواد (

  حماية البيئة وصحة األشخاص  ١٨  ١-٤-٣

باعتماد وتنفيذ تدابير تشريعية أو تنفيذية أو إداريـة         حسب االقتضاء   هل قمتم   
ـ   حسب االقتضاء   أو تدابير أخرى أو قمتم       صوص أي مـن    بتنفيذ برامج بخ

  :المجاالت التالية

    

ويمكنكم فيما يتعلق بالردود اإليجابية ". ال"أو " نعم"الرجاء وضع عالمة على (
وضع ملخص موجز في المكان المخصص في نهايـة الفـروع أو إرسـال              

 ،ويرجى تقديم الوثائق، إن تـوافرت     . أمانة االتفاقية الوثائق ذات الصلة إلى     
  .)تبإحدى اللغات الرسمية الس

  :تنفيذ التدابير المتعلقة بزراعة التبغ في إقليم بلدكم مع مراعاة ما يلي  -

    ال□    نعم□  حماية البيئة؟  •

١٨  ١-١-٤-٣  

    ال□    نعم□  صحة األشخاص المرتبطة بالبيئة؟  •
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  :تنفيذ التدابير المتعلقة بتصنيع التبغ في إقليم بلدكم مع مراعاة ما يلي  -

    ال□    نعم□  حماية البيئة؟  •

١٨  ٢-١-٤-٣  

    ال□    نعم□  صحة األشخاص المرتبطة بالبيئة  •

حمايـة البيئـة وصـحة       (١٨الرجاء تقديم وصف موجز للتقدم المحرز في تنفيذ المادة          
  .على مدى السنوات الثالث الماضية أو منذ تقديم تقريركم الماضي) األشخاص

٣-١-٤-٣  

  

 لم يشملها هذا الفرع فيرجى تقديم تفاصيلها في المكـان           أولومات هامة   إذا كانت لديكم مع   
  .المخصص أدناه

٤-١-٤-٣  

  
  
  المسؤولية  ١٩  ٢-٤-٣

باعتماد وتنفيذ تدابير تشريعية أو تنفيذية أو إدارية        حسب االقتضاء   هل قمتم   
بتنفيذ برامج بخـصوص أي مـن       حسب االقتضاء   أو تدابير أخرى أو قمتم      

  :المجاالت التالية

    

ويمكنكم فيمـا يتعلـق بـالردود       ". ال"أو  " نعم"الرجاء وضع عالمة على     (
اإليجابية وضع ملخص موجز في المكان المخصص في نهاية الفـروع أو            

ويرجى تقـديم الوثـائق، إن      . أمانة االتفاقية إرسال الوثائق ذات الصلة إلى      
  .) بإحدى اللغات الرسمية الست،توافرت

 مع المسؤولية الجنائية والمدنية، بمـا       التعامل  -  ١-١٩  ١-٢-٤-٣
  في ذلك التعويض عند االقتضاء؟

    ال□    نعم□

ـ    ١-١٩  ٢-٢-٤-٣  ١-٢-٤-٣على الـسؤال    " نعم"إذا أجبتم ب
فهل رفع أحدكم في واليتكم القانونية دعـوى        

أو المدنية، بمـا    / تتعلق بالمسؤولية الجنائية و   
في ذلك التعويض عند االقتـضاء، ضـد أي         

بغ بصدد أي أثر مناوئ للصحة نجـم        شركة ت 
  عن تعاطي التبغ؟

    ال□    نعم□

ـ    ١-١٩  ٣-٢-٤-٣  ١-٢-٤-٣على الـسؤال    " نعم"إذا أجبتم ب
فهل اتخـذتم حـسب االقتـضاء أي إجـراء          

أو تنفيـذي أو إداري أو أي إجـراء         تشريعي  
ضد دوائر صناعة التبغ لحملهـا علـى        آخر  

سداد جميع أو بعـض التكـاليف الطبيـة أو          
جتماعية أو التكاليف األخرى ذات الـصلة       اال

  بتعاطي التبغ في واليتكم القانونية؟

    ال□    نعم□
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 ١٩فـي تنفيـذ المـادة       حـسب االقتـضاء      تقدم محرز    أليالرجاء تقديم وصف موجز     
  .على مدى السنوات الثالث الماضية أو منذ تقديم تقريركم الماضي) المسؤولية(

٤-٢-٤-٣  

  
 لم يشملها هذا الفرع فيرجى تقديم تفاصيلها في المكـان           أولديكم معلومات هامة    إذا كانت   

  .المخصص أدناه
٥-٢-٤-٣  

  
  
  البحوث والمراقبة وتبادل المعلومات  ٢٠  ٣-٤-٣

 باعتماد وتنفيذ تدابير تشريعية أو تنفيذية أو إدارية حسب االقتضاءهل قمتم 
مج بخصوص أي مـن     بتنفيذ برا حسب االقتضاء   أو تدابير أخرى أو قمتم      

  :المجاالت التالية

    

ويمكنكم فيمـا يتعلـق بـالردود       ". ال"أو  " نعم"الرجاء وضع عالمة على     (
اإليجابية وضع ملخص موجز في المكان المخصص في نهاية الفـروع أو            

ويرجى تقديم الوثـائق، إن     . أمانة االتفاقية إرسال الوثائق ذات الصلة إلى      
  .)ة الست بإحدى اللغات الرسمي،توافرت

  :تعزيز البحوث التي تتناول  -

    ال□    نعم□  محددات استهالك التبغ؟  •

    ال□    نعم□  عواقب استهالك التبغ؟  •

المؤشرات االجتماعية واالقتـصادية      •
  ؟ذات الصلة باستهالك التبغ

    ال□    نعم□

تعاطي التبغ بين النساء مـع إيـالء          •
   للحوامل؟عناية خاصة

    ال□    نعم□

محددات وعواقب التعرض لـدخان       •
  التبغ؟

    ال□    نعم□

تحديد البرامج الفعالة لعالج االعتماد       •
  على التبغ؟

    ال□    نعم□

    ال□    نعم□  تحديد سبل العيش البديلة؟  •

  )أ(١-٢٠  ١-٣-٤-٣

: يرجى تحديـدها  (معلومات أخرى     •
  )في حقل مضافً

    ال□    نعم□

ــخاص    -  )ب(١-٢٠  ٢-٣-٤-٣ ــع األش ــدريب جمي ــم وت دع
المنخرطين في أنشطة مراقبة التبغ، بما      
  في ذلك أنشطة البحوث والتنفيذ والتقييم؟

    ال□    نعم□

  )أ(٣-٢٠  ٣-٣-٤-٣  :نظام وطني للرصد الوبائي بخصوص ما يلي  -

    ال□    نعم□  أنماط استهالك التبغ؟ •



FCTC/COP/3/DIV/3      

104 

    ال□    نعم□  محددات استهالك التبغ؟ •

    ال□    نعم□  واقب استهالك التبغ؟ع •

المؤشرات االجتماعية واالقتصادية    •
ذات الـصلة باسـتهالك     والصحية  

  ؟التبغ

    ال□    نعم□

    ال□    نعم□  التعرض لدخان التبغ؟ •

يرجـى  (معلومات أخـرى هامـة       •
  )في حقل مضاف: تحديدها

    ال□    نعم□

  :ما هو متاح للعموم على الصعيد الوطني منالتبادل اإلقليمي والعالمي ل  -
المعلومــات العلميــة والتقنيــة     •

واالجتماعية االقتصادية والتجاريـة    
  والقانونية؟

    ال□    نعم□

المعلومات المتعلقة بممارسات دوائر      •
  صناعة التبغ؟

    ال□    نعم□

٤-٢٠  ٤-٣-٤-٣  

    ال□    نعم□  المعلومات المتعلقة بزراعة التبغ؟  •

  :قاعدة بيانات محدثة تحتوي على  -

    ال□    نعم□  التبغ؟قوانين ولوائح مكافحة   •

معلومات تتعلق بإنفاذ قوانين مكافحة       •
  التبغ؟

    ال□    نعم□

  )أ(٤-٢٠  ٥-٣-٤-٣

    ال□    نعم□  قوانين ذات صلة؟  •

والمراقبـة  البحـوث   ( ٢٠الرجاء تقديم وصف موجز عن التقدم المحرز في تنفيذ المادة           
  .على مدى السنوات الثالث الماضية أو منذ تقديم تقريركم الماضي) وتبادل المعلومات

٦-٣-٤-٣  

  

 لم يشملها هذا الجزء، يرجى توفير تفاصيلها في المكان       أوإذا كانت لديكم معلومات هامة      
  .المخصص أدناه

٧-٣-٤-٣  
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  التعاون والمساعدة الدوليان  -٤
  

الفرع إلى مساعدة أمانة االتفاقية على تيسير عملية الربط بين المهارات والموارد            يرمي هذا   : مالحظة
  .المتاحة واالحتياجات المحددة على المستويات الوطنية ودون اإلقليمية واإلقليمية والدولية

  
، هـل   ٢٦ للمادة   ووفقا )ج(١-٢١عمالً بالمادة     المادة  

خالل من  (قدمتم أو تلقيتم مساعدة مالية أو تقنية        
قنوات أحادية أو ثنائية أو إقليمية أو دون إقليمية 
أو قنوات أخرى متعددة األطراف، بما في ذلـك         
المنظمــات الحكوميــة اإلقليميــة والمنظمــات 
الحكومية الدولية أو المنظمات غيـر الحكوميـة        

إلعداد ) والمؤسسات المالية واإلنمائية المختصة   
 لمكافحة  وتعزيز برامج شاملة ومتعددة القطاعات    

التبغ في أطراف االتفاقية من البلـدان الناميـة         
واألطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية،      

  :وذلك في أي مجال من المجاالت التالية

المساعدة 
  المقدمة 

المساعدة 
  المتلقاة 

ــا    -  )أ(١-٢٢  ١-٤ ــساب التكنولوجي ــل واكت ــوير ونق تط
والمعارف والمهارات والقدرات والخبرات    

  المتعلقة بمكافحة التبغ؟

    ال□    نعم□

توفير الخبرات التقنية والعلمية والقانونيـة        -  )ب(١-٢٢  ٢-٤
ــز   ــل وضــع وتعزي ــن أج ــا م وغيره
االستراتيجيات والخطط والبرامج الوطنيـة     

  لمكافحة التبغ؟

    ال□    نعم□

برامج التدريب أو التوعية المناسبة للعاملين        -  )ج(١-٢٢  ٣-٤
  ؟١٢  للمادةالمختصين طبقاً

    ال□    نعم□

توفير المواد والمعدات واإلمدادات الالزمة       -  )د(١-٢٢  ٤-٤
إلى جانب الدعم اللوجيستي السـتراتيجيات      

  وخطط وبرامج مكافحة التبغ؟

    ال□    نعم□

تحديد طرق مكافحة التبغ، بما فـي ذلـك           -  )ه(١-٢٢  ٥-٤
  ؟ النيكوتينالعالج الشامل من إدمان

    ال□    نعم□

النهوض بالبحوث لزيادة القدرة على تحمل        -  )و(١-٢٢  ٦-٤
  تكاليف العالج الشامل من إدمان النيكوتين؟

    ال□    نعم□

ـ   ) أو األطـراف  ( فيرجى تحديد الطرف     ٦-٤ إلى   ١-٤ على أي من األسئلة      "نعم"إذا أجبتم ب
  .ت إليه المساعدةمالذي قدم المساعدة أو الذي قُد

٧-٤  

  
  ٨-٤  .يم معلومات عن أي من المساعدات المقدمة أو المتلقاة في المكان المخصص أدناهالرجاء تقد
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إذا لم تكونوا قد تلقيتم أو قدمتم مساعدة في أي من المجاالت التي سبق ذكرها فيرجى تحديـد                  
  .المساعدة المالية أو التقنية التي ما زلتم تنظرون فيها، إن وجدت

٩-٤  

  
منظمات اإلقليمية والمنظمات الحكومية الدولية والمؤسسات المالية واإلنمائية هل قمتم بتشجيع ال

التي تتمتعون بتمثيل فيها لتقديم مساعدة مالية بغرض المساهمة في تنمية أطراف االتفاقية من              
البلدان النامية أو األطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقاليـة لمـساعدتها علـى الوفـاء                

  ال  □ نعم   □  في إطار االتفاقية؟بااللتزامات 

  )٤-٢٦الرجاء الرجوع إلى المادة (

١٠-٤  

  
  ١١-٤  . فيرجى تقديم التفاصيل في المكان المخصص أدناه١٠-٤على السؤال " نعم"إذا أجبتم بـ

  
  
  األولويات والتعليقات  -٥
  

لمية اإلطاريـة   ما هي المجاالت التي تحظى باألولوية في تنفيذ اتفاقية منظمة الصحة العا           
  بشأن مكافحة التبغ في واليتكم القانونية؟

١-٥  

  
هل اكتشفتم أي تفاوت بين الموارد المتاحة واالحتياجات المقدرة لتنفيـذ اتفاقيـة منظمـة               

  ال □  نعم □؟     الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ
٢-٥  

  

  ٣-٥  .لتفاصيل في المكان المخصص أدناه فيرجى تقديم ا٢-٥على السؤال " نعم"إذا أجبتم بـ
  

  ما هي القيود أو العقبات، إن وجدت، بخالف نقص الموارد خالل تنفيذ االتفاقية؟

  ))ب(١-٢١الرجاء الرجوع إلى المادة (

٤-٥  

  

  ٥-٥  .الرجاء تقديم أي معلومات هامة لم يأت ذكرها في أي مكان آخر وترونها مهمة
  

  ٦-٥  :ر نظام التبليغ وتنقيحهاقتراحاتكم بشأن تطوي
  

  
   نهاية وثيقة استمارة التبليغ

  
  )٢٠٠٨نوفمبر /  تشرين الثاني٢٢الجلسة العامة الرابعة، (
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FCTC/COP3(18)  شعار اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ  

  
  مؤتمر األطراف،

  
  : ما يليقرر

  
اقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبـغ          كشعار التف   معين  تصميم أن يعتمد   )١(

بناء على فهم مؤداه أن يخضع الشعار لتقييم األطراف والختبار أمانة االتفاقية، وأن يقدم تقرير عـن                 
  التقييم إلى مؤتمر األطراف في دورته الرابعة؛

  
ى شعار منظمـة الـصحة       للداللة على ذلك الشعار باإلضافة إل      "FCTC" أن يعتمد االختصار    )٢(

بجميع لغات  " اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ       "العالمية واسم االتفاقية وهو     
  ؛سمية الست كما هو مبين في مرفق هذه الوثيقةمؤتمر األطراف الر

  
  :قرر، بالنظر إلى ضرورة الحصول على الحماية القانونية المناسبة ما يلي  )٣(
  

 التدابير المالئمة بهدف منع االستخدام غير المرخص به للشعار          أمانة االتفاقية  تخاذا  )أ(
 ، واسم اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بـشأن مكافحـة التبـغ            واالختصار

بطاقات التوسـيم    عن طريق العالمات التجارية أو       ،تجاريةالألغراض  وخصوصاً ل 
  ؛التجارية

  
اف في اتفاقية منظمة الصحة العالميـة اإلطاريـة بـشأن           قيام كل طرف من األطر      )ب(

من هذا القبيل مكافحة التبغ، في انتظار دخول أي تدبير من هذه التدابير أو أي حظر  
حيز النفاذ، داخل أراضيه، بالسعي إلى منع أي استخدام غير مرخّص بـه للـشعار               

أن مكافحـة التبـغ      منظمة الصحة العالمية اإلطارية بش     واالختصار الخاص باتفاقية  
بطاقات التوسـيم   وخاصة في األغراض التجارية عن طريق العالمات التجارية أو          

  .التجارية
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  المرفق
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  )٢٠٠٨نوفمبر /  تشرين الثاني٢٢الجلسة العامة الرابعة، (
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FCTC/COP3(19)  ٢٠١١-٢٠١٠خطة العمل والميزانية للفترة المالية  

  
  مؤتمر األطراف،

  
 بشأن اعتماد النظام المالي لمؤتمر األطراف في اتفاقيـة          FCTC/COP1(9)إذ يؤكد مجدداً على قراره      

  منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ؛
  

  ،٢٠٠٩ -٢٠٠٨  المالية بشأن الميزانية وخطة العمل للفترةFCTC/COP2(11)وإذ يذكّر بقراره 
  

  : ما يليقرر
  

 ٢٠١١-٢٠١٠ دوالر أمريكي للفترة     ١٢ ٨٤٠ ٠٠٠ التي مقدارها جمالية  اإلنية  ميزاالاعتماد    )١(
  :كالتالي

  
  بالدوالر األمريكي    

  ٢ ٤٠٠ ٠٠٠  الدورة الرابعة لمؤتمر األطراف  :أوالً

محتملة الصكوك  التوجيهية و المبادئ  البروتوكوالت و الوضع    :ثانياً
  ٤ ٦٠٠ ٠٠٠  خرى بهدف تنفيذ أحكام االتفاقيةاأل

بما في ذلك تقريـر أمانـة       ( بموجب االتفاقية    التبليغترتيبات    :ثاًثال
  ١ ٤٣٠ ٠٠٠  )االتفاقية عن أنشطتها

 الخـاص   مع التركيـز  مساعدة األطراف على تنفيذ االتفاقية        :رابعاً
 األطراف واألطراف التي تمر اقتصاداتها       النامية على البلدان 

  ٢ ٦٠٠ ٠٠٠  بمرحلة انتقالية

 المنظمات الحكومية الدولية اإلقليمية وذات الطابع التنسيق مع  :خامساً
  ١ ٨١٠ ٠٠٠  الدولي وسائر الهيئات والترتيبات واألنشطة األخرى

  ١٢ ٨٤٠ ٠٠٠  المجموع  
  
، هذا القرار مرفق على النحو المشار إليه في ٢٠١١-٢٠١٠اعتماد خطة العمل للفترة المالية   )٢(

  ألطراف في دورته الثالثة؛مع مراعاة القرارات التي اتخذها مؤتمر ا
  
 ٢٠١١-٢٠١٠اعتماد الجدول الذي يبين توزع المساهمات المقدرة الطوعية للفترة الماليـة              )٣(

   الملحق بذلك القرار؛١ التذييلعلى النحو المشار إليه في 
  
 مطالبة رئيس أمانة االتفاقية بتنفيذ ميزانية مؤتمر األطراف وتقديم تقرير مبدئي عـن األداء               )٤(

  :عنمفصل إلى مؤتمر األطراف في دورته الرابعة باإلضافة إلى تقرير ختامي 
  

تقديم تقرير مبدئي في دورته الرابعة، عن األداء باإلضافة إلى تقرير ختامي مفصل               )أ(
  ؛٢٠٠٩-٢٠٠٨عن أداء الميزانية وخطة العمل للفترة المالية 
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إلى مؤتمر األطراف في دورته  ٢٠١١-٢٠١٠ميزانية الفترة أداء تقرير ختامي عن   )ب(
الخامسة وفقاً للنموذج الذي تستخدمه منظمة الصحة العالمية في تقاريرها الخاصـة بـاألداء              

  والتي تقدمها إلى الدول األعضاء؛
  
إعطاء اإلذن ألمانة االتفاقية للبحث عن المساهمات الطوعية الخارجة عن الميزانية وتلقيهـا               )٥(

  فق مع خطة العمل؛لالضطالع باألنشطة بما يت
  
تشجيع أطراف االتفاقية على تقديم مساهمات خارجة عن الميزانية لبلوغ األغراض المتوخاة              )٦(

  ؛من خطة العمل
  
 فـي   ٢٠١١-٢٠١٠استعراض التقدم المحرز في تنفيذ خطة العمل والميزانية للفترة المالية             )٧(

ضوء إتاحة الموارد الالزمة لتنفيـذ خطـة        الدورة الرابعة لمؤتمر األطراف وتنقيحها عند اللزوم في         
   على أكمل وجه؛٢٠١١-٢٠١٠العمل والميزانية 

  
طلب التنسيق على نحو أكثر فعالية بين مبادرة المنظمة للتحرر من التبغ وأمانة االتفاقية من                 )٨(

  أجل الحيلولة دون ازدواجية الجهود وتعظيم االستفادة من الموارد المتاحة؛
  
 يوماً قبل يوم    ٦٠مانة االتفاقية إلى أن يقدم إلى األطراف في موعد ال يتجاوز            دعوة رئيس أ    )٩(

افتتاح الدورة الرابعة لمؤتمر األطراف في االتفاقية خطة عمل وميزانية مقترحتين وكـاملتين للفتـرة               
  : تشمالن ما يلي٢٠١٣-٢٠١٢المالية 

  
  أولويات العمل المقترحة؛  )أ(

   على نحو مفصل؛توضيح خطة العمل المقترحة  )ب(

ميزانية مفصلة بشأن كل مجال من مجاالت العمل الرئيسية، بما في ذلـك تكـاليف                 )ج(
  الموظفين؛

  
دعوة رئيس أمانة االتفاقية إلى موافاة هيئة المكتب أوالً بأول بأحدث المعلومات بانتظام عـن            )١٠(

  .حالة الميزانية وخطط العمل اللتين يتفق عليهما مؤتمر األطراف
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  المرفق
  

  ٢٠١١١-٢٠١٠  الفترة الماليةخطة عمل وميزانية
  

  النتائج المتوقعة األنشطة الرئيسية/ العناصر  مجال العمل  
  والمؤشرات

   الميزانية
)بالدوالر األمريكي(

ــراف    -١ ــؤتمر األط دورة م
) أ(٣-٢٤المـادة   (الرابعة  
  )٢٣والمادة 

إعداد وعقد دورة مـؤتمر     
  األطراف الرابعة

  
  

ــارير  ــشر التق ــداد ون إع
  والمراسالت التالية للدورة

التحضير لعقد دورة مؤتمر    
األطراف الرابعة وعقـدها    

  في الوقت المحدد 
  

ــة  ــارير التالي ــديم التق تق
للدورات إلى األطراف في    

  غضون ستة شهور

٢ ٤٠٠ ٠٠٠  

وضـــع البروتوكـــوالت   -٢
والمبادئ التوجيهية وسائر   
الصكوك الالزمـة لتنفيـذ     

) أ(٣-٢٤المادة  (قية  االتفا
 والمـادة   ٧، والمادة   )ز(و

٣٣(  

    ٤ ٦٠٠ ٠٠٠  

وضع بروتوكـول بـشأن       ١-٢
االتجار غيـر المـشروع     

  بمنتجات التبغ

وضع مسودة البروتوكـول      
وعرضها علـى مـؤتمر     

يوم افتتـاح   األطراف قبل   
دورته الرابعة بـستة    عمل  
  شهور

  

ــة    ١-١-٢ ــة لهيئ ــدورة الرابع ال
دولية التفاوض الحكومية ال  

المعنية بوضع بروتوكـول    
ــر   ــار غي ــشأن االتج ب

  المشروع بمنتجات التبغ

إعداد وعقد الدورة الرابعـة   
لهيئة التفاوض الحكوميـة    

  الدولية

  ١ ٩٠٠ ٠٠٠  

  ٤٠٠ ٠٠٠      الدعم بموظفين إضافيين  ٢-١-٢

العمل في الفترات الفاصلة      ٣-١-٢
  بين الدورات

األعمال التـي تنفـذ فـي       
ــ ــلة ب ــرات الفاص ين الفت

ــار    ــي إط ــدورات ف ال
 ورفع  المجموعات اإلقليمية 

عدد أيـام انعقـاد الـدورة       
الثالثة من ستة إلى ثمانيـة      

 هيئة  أيام كما أوصت بذلك   
  التفاوض الحكومية الدولية

  ٩٥٠٢ ٠٠٠  
  
  

                                                           
 . لالطالع على المذكرة اإليضاحية٢ انظر التذييل    ١

 . دوالر أمريكي٣ ٢٥٠ ٠٠٠:  المجموع الفرعي الخاص بهيئة التفاوض الحكومية الدولية   ٢
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  النتائج المتوقعة األنشطة الرئيسية/ العناصر  مجال العمل  
  والمؤشرات

   الميزانية
)بالدوالر األمريكي(

وضع المبادئ التوجيهيـة      ٢-٢
ــشأن  ــادتين ب  ١٠و ٩الم

تنظيم محتويات منتجـات    (
 وتنظيم الكشف عـن     التبغ

  )غمنتجات التب

 للفريـق    اجتماع واحد  عقد
العامل إلى جانب األعمـال     
التي يقوم بهـا كـل مـن        
الميسرين الرئيسيين وأمانة   
ــرات   ــي الفت ــة ف االتفاقي

  الفاصلة بين الدورات

لفريق مرحلي ل تقديم تقرير   
العامل، بما في ذلك مسودة     

ــة  ــادئ التوجيهي  إن المب
، لتنظـر فيـه دورة      أمكن

مؤتمر األطراف الرابعـة    
الجـدول الزمنـي    حسب  

واإلجراء المحددين من قبل    
  دورة المؤتمر الثالثة

٢٢٥ ٠٠٠  

وضع المبادئ التوجيهيـة      ٣-٢
التثقيـف  ( ١٢المادة  بشأن  

  والتــدريبواالتــصال
  )وتوعية الجمهور

 للفريـق   عقد اجتماع واحد  
العامل إلى جانب األعمـال     
التي يقوم بهـا كـل مـن        
الميسرين الرئيسيين وأمانة   

ــة  ــرات االتفاقي ــي الفت ف
   الفاصلة بين الدورات

لفريق العامل، بمـا    اتقرير  
إن أمكن مـسودة    في ذلك   

المبادئ التوجيهية لتنظـر    
 دورة مؤتمر األطراف    افيه

الرابعة حـسب الجـدول     
الزمني واإلجراء المحددين   
من قبـل دورة المـؤتمر      

  الثالثة

٢٢٥ ٠٠٠  

وضع مبادئ توجيهية لتنفيذ      ٤-٢
 الرامية  التدابير( ١٤المادة  

إلى الحد من الطلب فيمـا      
يتعلق باالعتماد على التبـغ     

  )واإلقالع عنه

للفريــق عقــد اجتمــاعين 
مـؤتمر  العامل الذي أنشأه    

ــب  ــى جان األطــراف، إل
األعمال التي يقوم بها كـل      
من الميـسرين الرئيـسين     
وأمانة االتفاقية في الفترات    

  الفاصلة بين الدورات

تقديم تقريـر الهيئـة ذات      
، بما في ذلك مسودة     الصلة

المبادئ التوجيهية، لتنظـر    
فيه دورة مؤتمر األطراف    
الرابعة حـسب الجـدول     
الزمني واإلجراء المحددين   
من قبـل دورة المـؤتمر      

  الثالثة

٤٥٠ ٠٠٠  

 ببدائل  الفريق العامل المعني    ٥-٢
زراعة التبـغ المـستدامة     

ــصادياً  ــق (اقت ــا يتعل فيم
  )١٨ و١٧بالمادتين 

لهيئـة ذات   عقد اجتماعين   
ــؤتمر   ــشئها م ــلة ين ص
ــب  ــى جان األطــراف، إل
األعمال التي يقوم بها كـل      
من الميـسرين الرئيـسين     
وأمانة االتفاقية في الفترات    

  الفاصلة بين الدورات

تقديم تقريـر الهيئـة ذات      
الصلة، بما في ذلك مسودة     
ــة أو   ــادئ التوجيهي المب
التوصيات، لتنظر فيه دورة    
مؤتمر األطراف الرابعـة    

سب الجـدول الزمنـي     ح
واإلجراء المحددين من قبل    

  دورة المؤتمر الثالثة

٤٥٠ ٠٠٠  

ترتيبات تقـديم التقـارير       -٣
المـادة  (بموجب االتفاقية   

، )د(و) ج(و) ب(٣-٢٤
  )٢١والمادة 

    ١ ٤٣٠ ٠٠٠  

موجز تقارير األطراف عن      ١-٣
التقدم المحرز فـي تنفيـذ      
االتفاقية علـى المـستوى     

  الدولي

 االتفاقية مسودة   إعداد أمانة 
التقرير الموجز باالسـتناد    
إلى تحليل التقارير الواردة    

  من األطراف

عقد اجتماعي خبراء لـدعم     
  العملية

إعداد تقريرين مـوجزين     
ــامي  ــنويين لع  ٢٠١٠س

 وعرضهما علـى    ٢٠١١و
  مؤتمر األطراف

٢٥٠ ٠٠٠  
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  النتائج المتوقعة األنشطة الرئيسية/ العناصر  مجال العمل  
  والمؤشرات

   الميزانية
)بالدوالر األمريكي(

دعم األطراف في الوفـاء       ٢-٣
بالتزاماتها الخاصة بتقـديم    

  التقارير

الم وتحليـل التقـارير     است
الدوريــة لألطــراف عــن 

واالحتفـاظ   االتفاقية، تنفيذ
بقاعــدة بيانــات التقــارير 

ــى ــت  علــ اإلنترنــ
وإبداء التعليقـات    وتحديثها،

لألطــراف بخــصوص  
  التقارير

عقد حلقات عملية بلدانيـة     
وقُطرية بـشأن اسـتمارة     

  التبليغ وإعداد التقارير

تقديم المشورة والمـساعدة    
علـى حـدة    إلى كل طرف    
  عندما يطلب ذلك

النسبة المئوية لألطـراف    
التي قدمت تقاريرها فـي     
موعدها وحـسبما تـنص     

  عليها استمارة التبليغ
  

وجود قاعدتي بيانات على    
اإلنترنت محدثتين وسهلتي   

  االستخدام 
  

 ١٠تنظيم ما ال يقل عـن       
حلقات عملية بلدانية لتغطية    

  جميع األقاليم
  

لـى  تقديم المساعدة التقنية إ   
 طرفـاً   ٢٥ما ال يقل عن     

من األطراف المحتاجة إلى    
  مساعدة كبيرة

٦٥٠ ٠٠٠  

استعراض ترتيبات تقـديم      ٣-٣
  التقارير بموجب االتفاقية

  :تقديم تقريرين
التدابير المقترحة لتنفيذ )  أ(

 القرارأحكام 
FCTC/COP1(14)  بشأن

استعراض ترتيبات التبليغ 
  بموجب االتفاقية؛

رامية إلـى   التدابير ال  ) ب(
ــات  ــع البيان ــسين جم تح
وإمكانية المقارنة بينها بمـا     
ــرار    ــع الق ــشى م يتم

FCTC/COP3(17)   

 فـي الموعـد      تقرير تقديم
المحدد لتنظـر فيـه دورة      

  مؤتمر األطراف الرابعة

١٨٠ ٠٠٠  

إعداد تقرير أمانة االتفاقيـة       تقرير أمانة االتفاقية  ٤-٣
عن أنشطتها لعرضه علـى     

  مؤتمر األطراف 

اد تقرير األمانة وتقديمه    إعد
في الموعد المحدد لتنظـر     
فيه دورة مؤتمر األطراف    

  الرابعة

٣٥٠ ٠٠٠  

مساعدة األطـراف علـى       -٤
تنفيذ االتفاقية، مع التركيز    
الخاص على البلدان النامية    
األطـــراف واألطـــراف 

ــي ــصاداتها  الت ــر اقت تم
 بقــصد بمرحلــة انتقاليــة

ــاغم  ــستوى تن ــز م تعزي
افحـة  واتساق سياسات مك  

   التبغ على الصعيد القطري

، )ز(و) ج(٢٤المـــادة (
  )٢٦ والمادة ٢٢والمادة 

    ٢ ٦٠٠ ٠٠٠  
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   الميزانية
)بالدوالر األمريكي(

تقديم المشورة بشأن الموارد      ١-٤
وآليات المساعدة المتاحـة    

  وتعزيز الوصول إليها

تحديث ونشر قاعدة البيانات    
الخاصة بالموارد المتاحـة    

  دولياً لتنفيذ االتفاقية
  
  
  

ير تقديم الـدعم فـي تقـد      
ــداد  ــات وإعـ االحتياجـ
المشاريع وتقـديم طلبـات     

  التمويل

تشغيل قاعدة بيانات شاملة    
للموارد المتاحـة تـشغيالً     
كــامالً ونــشرها بنــشاط 
بحلول موعد انعقـاد دورة     

  مؤتمر األطراف الرابعة
  

 بلداً  ٢٥دعم ما ال يقل عن      
في تقدير االحتياجات وفي    
إعداد وتقـديم اقتراحـات     

  التمويل

٨٥٠ ٠٠٠  

تعزيز نقل الخبرات التقنية      ٢-٤
ــة  ــة والقانونيـ والعلميـ

  والتكنولوجيا

تيسير نقل الخبرات التقنيـة     
والعلمية والقانونيـة وفقـاً     
للمبادئ التوجيهية الخاصـة    
بالتنفيــذ والتــي اعتمــدها 
مؤتمر األطراف فيما يتعلق    

  بمواد االتفاقية
  

إعداد تقرير عن تعزيز نقل     
ــا   ــرات والتكنولوجي الخب

االتفاقية للنظر فيه   بموجب  
أثناء دورة مؤتمر األطراف    

 ٢-٢٢الرابعة، وفقاً للمادة    
  من االتفاقية

  
ــد    ــة لتحدي ــذ عملي تنفي
واستهالل اتفاقات التعـاون    
مع األطراف الراغبة فـي     
ــرات   ــل الخب ــسير نق تي

  والتكنولوجيا

/ تقديم المساعدة على نقـل    
تلقي الخبرات والتكنولوجيا   

اً  بلد ٢٥إلى ما ال يقل عن      
من البلدان النامية األطراف    
ــر  ــي تم ــراف الت واألط
  اقتصاداتها بمرحلة انتقالية

  
  بإعـداد  أمانة االتفاقية قيام  

تقرير عن حالة وترتيبـات     
ــرات  ــل الخب ــز نق تعزي
والتكنولوجيا وتقديمه إلـى    
ــة   ــؤتمر الرابع دورة الم
  لينظر فيه مؤتمر األطراف

  
إبرام ما ال يقل عن ثالثـة       

ما ال يقـل    تبادل  / اتفاقات
عن ثالثة خطابـات مـع      
األطراف بخصوص تيسير   
  نقل الخبرات والتكنولوجيا

٤٢٥ ٠٠٠  

تقديم المشورة والدعم بشأن      ٣-٤
تجميع وتوصيل المعلومات   

  الخاصة بشؤون المعاهدة

نــشر صــكوك المعاهــدة 
  وإذكاء الوعي بشأنها

  
تقديم المشورة بخـصوص    
ــق   ــددة تتعل ــؤون مح ش
بالمعاهدة، بما فـي ذلـك      
الشؤون المطلوبـة مـراراً     
وتكراراً والـشؤون التـي     

  تطلبها األطراف بالتحديد
  

تقديم الدعم فـي األعمـال      
التحضيرية لدورة مـؤتمر    

  األطراف الرابعة
  
  

االعتراف بصكوك تنفيـذ    
ــصوصاً   ــدة، وخ المعاه

 الخاصة  المبادئ التوجيهية 
بمختلـــف المـــواد،  
واستخدامها علـى نطـاق     

  واسع داخل األطراف
  

 ١٠تنظيم ما ال يقل عـن       
حلقات عملية بلدانيـة فـي    
جميع األقاليم بخـصوص    
شؤون المعاهدة، بما فـي     
ذلك نشر صكوك المعاهدة    
ــي   ــساعدة ف ــديم الم وتق
األعمال التحضيرية لدورة   

  مؤتمر األطراف الرابعة

٩٥٥ ٠٠٠  
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   الميزانية
)بالدوالر األمريكي(

تقديم المشورة والدعم لتنفيذ    
تدابير المعاهدة التـي لهـا      

  مواعيد نهائية

ـ      ا تقديم المـساعدة إلـى م
 طرفــاً ٣٠يقــل عــن  ال

بخصوص جوانب معينـة    
من المعاهدة مـن خـالل      
إسداء المـشورة وتـوفير     
ــداء   ــات وإبـ المعلومـ

  التوضيحات
          
تعزيز التعاون بين بلـدان       ٤-٤

ــادل   ــى تب ــوب عل الجن
الخبرات العلمية والتقنيـة    
ــى النحــو  ــة عل والقانوني

  المالئم لتنفيذ االتفاقية

ـ    اون إجراء استعراض للتع
  الجاري

  
عقد اجتماع خبراء لوضـع     
توصية أو لتعزيـز مجـال      

  العمل هذا
  

ــشاريع   ــة م ــذ أربع تنفي
إيضاحية رائدة فـي أقـاليم    

  مختلفة

إعداد تقرير يشتمل علـى     
حــصيلة االســتعراض  
واجتماع الخبراء لعرضـه    
على دورة مؤتمر األطراف    

  الرابعة
  
  

تحليل المشاريع اإليضاحية   
  ونشر النتائج

٣٧٠ ٠٠٠  

التنسيق مـع المنظمـات       -٥
ــة، ذات  ــة الدولي الحكومي
الطابع الدولي وذات الطابع    
ــائر  ــع س ــي، وم اإلقليم
ــات  ــات والترتيبـ الهيئـ

) ه(٢٤المـادة   (واألنشطة  
، والمـــــادة )ز(و) و(و

  )٢٥، والمادة )ز(٢٣

    ١ ٨١٠ ٠٠٠  

التنــسيق مــع المنظمــات   ١-٥
ــة، ذات  ــة الدولي الحكومي
الطابع الدولي وذات الطابع    

ــائر ا ــع س ــي، وم إلقليم
  الهيئات

إجراء استعراضات مشتركة   
وإبرام اتفاقات تعاون مـع     
المنظمات الحكومية الدولية   
المالئمة تقنياً بصورة كبيرة    
والتي يحتمل أن تدعم تنفيذ     

  قرارات مؤتمر األطراف

 أمانة االتفاقيـة  تقديم تقرير   
عن الخدمات والمعلومـات    
المتاحــة فــي المنظمــات 

 الـــصلة، الدوليـــة ذات
ــيلة ــائل   كوس ــن وس م

تنفيذ االتفاقية، للنظر    تعزيز
فيــه أثنــاء دورة مــؤتمر 
األطراف الرابعة وفقاً للمادة    

  )ز(٥-٢٣

إجراء ما ال يقل عن خمسة      
ــات  ــات واتفاق استعراض
بحلول موعد انعقـاد دورة     

  مؤتمر األطراف الرابعة
  

إنجاز استعراض الصكوك   
المتاحة لالستخدام المشترك   

 المعاهــدات مــع أمانــات
الخاصة بالمجـاالت ذات    

  الصلة
  

إعداد وتقديم التقرير فـي     
الموعد المحدد لتنظر فيـه     
ــراف  ــؤتمر األط دورة م

  الرابعة

٥٧٠ ٠٠٠  



FCTC/COP/3/DIV/3   

117 

  النتائج المتوقعة األنشطة الرئيسية/ العناصر  مجال العمل  
  والمؤشرات

   الميزانية
)بالدوالر األمريكي(

إعداد وتقديم تقرير األمانة    
في الموعد المحدد لتنظـر     
فيه دورة مؤتمر األطراف    

            الرابعة
استعراض عملية اعتمـاد      ٢-٥

 المنظمات غير الحكوميـة   
 مـن   ٣-٣١وفقاً للمـادة    

النظام الـداخلي لمـؤتمر     
  األطراف

تقديم التقرير في الموعـد       إجراء االستعراض
المحدد إلى دورة مـؤتمر     

  األطراف الرابعة

١٤٠ ٠٠٠  

دعم مهـام هيئـة مكتـب         ٣-٥
مؤتمر األطـراف وهيئـة     
ــاوض  ــة التف ــب هيئ مكت
الحكومية الدولية المعنيـة    
بوضع بروتوكـول بـشأن     

المـشروع  االتجار غيـر    
بمنتجات التبغ في الفترات    

  الفاصلة بين الدورات

إعداد وعقد اجتماعات هيئة    
  المكتب

  
  متابعة قرارات هيئة المكتب

عقد اجتماعات في الفترات    
الفاصلة بين الدورات لهيئة    
مكتب مـؤتمر األطـراف     

 شهور   إلى أربعة  كل ثالثة (
ولهيئة مكتب  ) في المتوسط 

هيئة التفاوض الحكوميـة    
)  شـهور  ستةكل  (لية  الدو

تُعقد اجتماعات إضافية عن    
طريق مـؤتمرات الفيـديو     

  حسب االقتضاء

٣٠٠ ٠٠٠  

األنشطة العامـة للتنظـيم       ٤-٥
واإلدارة، والميزانيــــة  
والشؤون المالية والتخطيط   

  وجمع األموال

ــل     ــط العم ــة خط تهيئ
والترتيبـــات اإلداريـــة 

نظـام  وتنفيذها في إطـار     
ــابع   ــالمي الت اإلدارة الع

  نظمة الصحة العالميةلم
  

تيسير سـداد المـساهمات     
المقدرة الطوعيـة بهـدف     
تحصيل ما ال يقـل عـن       

  ٪ بحلول نهاية الثنائية٩٥
  

االنتهاء تماماً مـن إنـشاء      
آليات جمع األمـوال فـي      
أمانة االتفاقيـة، وتعزيـز     
واســـتالم المـــساهمات 
الخارجة عـن الميزانيـة     
للوفاء بمتطلبات خطة عمل    

  ٢٠١١-٢٠١٠الثنائية 

٤٥٠ ٠٠٠  

المشاركة في االجتماعـات      ٥-٥
المهنية وتدريب المـوظفين    
ــة  ــشطة الخاصـ واألنـ
باالتصال والدعوة وموقـع    

  اإلنترنت والمنشورات

تحديد االجتماعات المهنيـة    
الهامة وضمان حـضورها    
من قبل الموظفين التقنيـين     
ومشاركتهم فيهـا حـسب     

  االقتضاء
  

حضور كل موظـف دورة     
تدريبية واحدة على األقـل     
ــل  ــضور ك ــنوياً، وح س
موظف تقني اجتماعاً دولياً    

أو تقديمه عرضـاً    رئيسياً  
  واحداً على األقل سنوياً

٣٥٠ ٠٠٠  
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   الميزانية
)بالدوالر األمريكي(

إعداد وتنفيـذ اسـتراتيجية     
ن الــوعي اتــصال لــضما

ــسياسي   ــاهيري وال الجم
وإبراز صورة االتفاقية على    
هذا الـصعيد، وخـصوصاً     
فيمــا يتعلــق باجتماعــات 
مؤتمر األطراف والهيئـات    
الفرعيـــة والتطـــورات 
ــاد  ــل اعتم ــسية، مث الرئي
صكوك االتفاقية والتقـارير    

  المرحلية العالمية
  

األنشطة الخاصة بالـدعوة    
ــى  ــصورة عل ــراز ال وإب

 إنـشاء   الصعيد العـالمي،  
ــدعم  ــشاري ل ــق است فري

  العملية

إصدار قـرارات مـؤتمر     
ــه ذات  ــراف ووثائق األط
األهمية التقنيـة الخاصـة،     
ــوجزة  ــارير المـ كالتقـ

التوجيهية الخاصة  والمبادئ  
بالتنفيذ، باللغـات الـست     

  ونشرها بنشاط
  

إعداد بالغـات وجلـسات     
 بـشأن تطـورات     إعالمية

مرة كـل ثالثـة     (المعاهدة  
، ) فــي المتوســطشــهور

ــع  ــصميم موق ــد ت وتجدي
االتفاقية اإلطاريـة علـى     

  اإلنترنت وتحديثه بانتظام
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  ١ التذييل
  

   في اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغالطوعيةلمقدرة االشتراكات ا
  ٢٠١١- ٢٠١٠للفترة المالية 

  
  بالدوالر األمريكي  النسبة المئوية  األطراف في االتفاقية  
  ١٣٦ ٠٣١  ١,٥٣٣٦١  االتحاد الروسي  ١
  ٥٦٧  ٠,٠٠٦٣٩  آذربيجان  ٢
  ١,٣٦٠  ٠,٠١٥٣٣  األردن  ٣
  ٢٢٧  ٠,٠٠٢٥٦  أرمينيا  ٤
  ٣٣٦ ٤٤٥  ٣,٧٩٣٠٦  أسبانيا  ٥
  ٢٠٢ ٥٦٧  ٢,٢٨٣٧٣  أستراليا  ٦
  ١ ٨١٤  ٠,٠٢٠٤٥  إستونيا  ٧
  ٤٧ ٤٩٤  ٠,٥٣٥٤٤  إسرائيل  ٨
  ٢ ٣٨٠  ٠,٠٢٦٨٤  إكوادور  ٩
  ٦٨٠  ٠,٠٠٧٦٧  ألبانيا  ١٠
  ٩٧٢ ٢٨٠  ١٠,٩٦١٤٤  ألمانيا  ١١
  ٣٤ ٢٣٢  ٠,٣٨٥٩٣  اإلمارات العربية المتحدة  ١٢
  ٢٢٧  ٠,٠٠٢٥٦  أنتيغوا وبربودا  ١٣
  ٣٤٠  ٠,٠٠٣٨٣  أنغوال  ١٤
  ٣ ٠٦٠  ٠,٠٣٤٥٠  أوروغواي  ١٥
  ٣٤٠  ٠,٠٠٣٨٣  أوغندا  ١٦
  ٥ ١٠١  ٠,٠٥٧٥١  أوكرانيا  ١٧
  ٥٠ ٤٤١  ٠,٥٦٨٦٧  أيرلندا  ١٨
  ٤ ١٩٤  ٠,٠٤٧٢٨  أيسلندا  ١٩
  ٥٧٥ ٧٤٩  ٦,٤٩٠٩٦  إيطاليا  ٢٠
  ٢٢٧  ٠,٠٠٢٥٦  بابوا غينيا الجديدة  ٢١
  ٥٦٧  ٠,٠٠٦٣٩  باراغواي  ٢٢
  ٦ ٦٨٨  ٠,٠٧٥٤٠  كستانبا  ٢٣
  ١١٣  ٠,٠٠١٢٨  باالو  ٢٤
  ٣ ٧٤١  ٠,٠٤٢١٧  البحرين  ٢٥
  ٩٩ ٣٠٦  ١,١١٩٥٧  البرازيل  ٢٦
  ١ ٠٢٠  ٠,٠١١٥٠  بربادوس  ٢٧
  ٥٩ ٧٣٥  ٠,٦٧٣٤٥  البرتغال  ٢٨
  ٢ ٩٤٧  ٠,٠٣٣٢٣  بروني دار السالم  ٢٩
  ١٢٤ ٩٢٣  ١,٤٠٨٣٧  بلجيكا  ٣٠
  ٢ ٢٦٧  ٠,٠٢٥٥٦  بلغاريا  ٣١
  ١١٣  ٠,٠٠١٢٨  بليز  ٣٢
  ١ ١٣٣  ٠,٠١٢٧٨  بنغالديش  ٣٣
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  بالدوالر األمريكي  النسبة المئوية  األطراف في االتفاقية  
  ٢ ٦٠٧  ٠,٠٢٩٣٩  بنما  ٣٤
  ١١٣  ٠,٠٠١٢٨  بنن  ٣٥
  ١١٣  ٠,٠٠١٢٨  بوتان  ٣٦
  ١ ٥٨٧  ٠,٠١٧٨٩  بوتسوانا  ٣٧
  ٢٢٧  ٠,٠٠٢٥٦  بوركينا فاصو  ٣٨
  ١١٣  ٠,٠٠١٢٨  بوروندي  ٣٩
  ٥٦ ٧٨٨  ٠,٦٤٠٢٣  بولندا  ٤٠
  ٦٨٠  ٠,٠٠٧٦٧  بوليفيا  ٤١
  ٨ ٨٤١  ٠,٠٩٩٦٨  بيرو  ٤٢
  ٢ ٢٦٧  ٠,٠٢٥٥٦  روسبيال  ٤٣
  ٢١ ٠٨٣  ٠,٢٣٧٦٩  تايلند  ٤٤
  ٤٣ ١٨٦  ٠,٤٨٦٨٨  تركيا  ٤٥
  ٣ ٠٦٠  ٠,٠٣٤٥٠  ترينيداد وتوباغو  ٤٦
  ١١٣  ٠,٠٠١٢٨  تشاد  ٤٧
  ١١٣  ٠,٠٠١٢٨  توغو  ٤٨
  ١١٣  ٠,٠٠١٢٨  توفالو  ٤٩
  ١١٣  ٠,٠٠١٢٨  تونغا  ٥٠
  ١١٣  ٠,٠٠١٢٨   ليشتي-تيمور  ٥١
  ١,١٣٣  ٠,٠١٢٧٨  جامايكا  ٥٢
  ١١٣  ٠,٠٠١٢٨  األسودالجبل   ٥٣
  ٩ ٦٣٥  ٠,١٠٨٦٢  الجزائر  ٥٤
  ١١٣  ٠,٠٠١٢٨  جزر سليمان  ٥٥
  ١١٣  ٠,٠٠١٢٨  جزر القمر  ٥٦
  ١١٣  ٠,٠٠١٢٨  جزر كوك  ٥٧
  ١١٣  ٠,٠٠١٢٨  جزر مارشال  ٥٨
  ٢٨٣ ٣٧٤  ٣,١٩٤٧٥  الجماعة األوروبية  ٥٩
  ٧ ٠٢٨  ٠,٠٧٩٢٣  الجماهيرية العربية الليبية  ٦٠
  ١١٣  ٠,٠٠١٢٨  طىجمهورية أفريقيا الوس  ٦١
  ٢٠ ٤٠٣  ٠,٢٣٠٠٢  جمهورية إيران اإلسالمية  ٦٢
  ٦٨٠  ٠,٠٠٧٦٧  جمهورية تنزانيا المتحدة  ٦٣
  ١ ٨١٤  ٠,٠٢٠٤٥  الجمهورية العربية السورية  ٦٤
  ٣٤٠  ٠,٠٠٣٨٣  جمهورية الكونغو الديمقراطية  ٦٥
  ٢٢ ٦٧٠  ٠,٢٥٥٥٨  جمهورية فنزويال البوليفارية  ٦٦
  ٢٤٦ ٣٣٢  ٢,٧٧٧١٣  جمهورية كوريا  ٦٧
  ٧٩٣  ٠,٠٠٨٩٥  جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية  ٦٨
  ١١٣  ٠,٠٠١٢٨  جمهورية الو الديمقراطية الشعبية  ٦٩
  ٥٦٧  ٠,٠٠٦٣٩  جمهورية مقدونية اليوغوسالفية السابقة  ٧٠
  ٣٢ ٨٧١  ٠,٣٧٠٥٩  جنوب أفريقيا  ٧١
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  ٣٤٠  ٠,٠٠٣٨٣  جورجيا  ٧٢
  ١١٣  ٠,٠٠١٢٨  جيبوتي  ٧٣
  ٨٣ ٧٧٧  ٠,٩٤٤٥٠  الدانمرك  ٧٤
  ١١٣  ٠,٠٠١٢٨  دومينيكا  ٧٥
  ١١٣  ٠,٠٠١٢٨  الرأس األخضر  ٧٦
  ١١٣  ٠,٠٠١٢٨  رواندا  ٧٧
  ٧ ٩٣٤  ٠,٠٨٩٤٥  رومانيا  ٧٨
  ١١٣  ٠,٠٠١٢٨  زامبيا  ٧٩
  ١١٣  ٠,٠٠١٢٨  ساموا  ٨٠
  ١١٣  ٠,٠٠١٢٨  سانت لوسيا  ٨١
  ١١٣  ٠,٠٠١٢٨  سان تومي وبرينسيبي  ٨٢
  ٣٤٠  ٠,٠٠٣٨٣  سان مارينو  ٨٣
  ١ ٨١٤  ٠,٠٢٠٤٥   النكاسري  ٨٤
  ٧ ١٤١  ٠,٠٨٠٥١  سلوفاكيا  ٨٥
  ١٠ ٨٨٢  ٠,١٢٢٦٨  سلوفينيا  ٨٦
  ٣٩ ٣٣٢  ٠,٤٤٣٤٣  سنغافورة  ٨٧
  ٤٥٣  ٠,٠٠٥١١  السنغال  ٨٨
  ٢٢٧  ٠,٠٠٢٥٦  سوازيلند  ٨٩
  ١ ١٣٣  ٠,٠١٢٧٨  السودان  ٩٠
  ١٢١ ٤٠٩  ١,٣٦٨٧٦  السويد  ٩١
  ٢٢٧  ٠,٠٠٢٥٦  سيشيل  ٩٢
  ١٨ ٢٤٩  ٠,٢٠٥٧٤  شيلي  ٩٣
  ٢ ٣٨٠  ٠,٠٢٦٨٤  صربيا  ٩٤
  ٣٠٢ ٣٢٦  ٣,٤٠٨٤١  الصين  ٩٥
  ١ ٧٠٠  ٠,٠١٩١٧  العراق  ٩٦
  ٨ ٢٧٥  ٠,٠٩٣٢٩  عمان  ٩٧
  ١١٣  ٠,٠٠١٢٨  غامبيا  ٩٨
  ٤٥٣  ٠,٠٠٥١١  غانا  ٩٩
  ١١٣  ٠,٠٠١٢٨  غرينادا  ١٠٠
  ٣ ٦٢٧  ٠,٠٤٠٨٩  غواتيماال  ١٠١
  ١١٣  ٠,٠٠١٢٨  غيانا  ١٠٢
  ١١٣  ٠,٠٠١٢٨  غينيا  ١٠٣
  ٢٢٧  ٠,٠٠٢٥٦  ائيةغينيا االستو  ١٠٤
  ١١٣  ٠,٠٠١٢٨  فانواتو  ١٠٥
  ٧١٤ ٢٧٣  ٨,٠٥٢٦٩  فرنسا  ١٠٦
  ٨ ٨٤١  ٠,٠٩٩٦٨  الفلبين  ١٠٧
  ٦٣ ٩٢٩  ٠,٧٢٠٧٤  فنلندا  ١٠٨
  ٣٤٠  ٠,٠٠٣٨٣  فيجي  ١٠٩
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  ٢ ٧٢٠  ٠,٠٣٠٦٧  فييت نام  ١١٠
  ٤ ٩٨٧  ٠,٠٥٦٢٣  قبرص  ١١١
  ٩ ٦٣٥  ٠,١٠٨٦٢  قطر  ١١٢
  ١١٣  ٠,٠٠١٢٨  قيرغيزستان  ١١٣
  ٣ ٢٨٧  ٠,٠٣٧٠٦  اخستانكاز  ١١٤
  ١ ٠٢٠  ٠,٠١١٥٠  الكاميرون  ١١٥
  ٥ ٦٦٧  ٠,٠٦٣٨٩  كرواتيا  ١١٦
  ١١٣  ٠,٠٠١٢٨  كمبوديا  ١١٧
  ٣٣٧ ٤٦٥  ٣,٨٠٤٥٦  كندا  ١١٨
  ٣ ٦٢٧  ٠,٠٤٠٨٩  كوستاريكا  ١١٩
  ١١ ٩٠٢  ٠,١٣٤١٨  كولومبيا  ١٢٠
  ١١٣  ٠,٠٠١٢٨  الكونغو  ١٢١
  ٢٠ ٦٣٠  ٠,٢٣٢٥٨  الكويت  ١٢٢
  ١١٣  ٠,٠٠١٢٨  كيريباتي  ١٢٣
  ١,١٣٣  ٠,٠١٢٧٨  كينيا  ١٢٤
  ٢ ٠٤٠  ٠,٠٢٣٠٠  التفيا  ١٢٥
  ٣ ٨٥٤  ٠,٠٤٣٤٥  لبنان  ١٢٦
  ٩ ٦٣٥  ٠,١٠٨٦٢  لكسمبرغ  ١٢٧
  ٣ ٥١٤  ٠,٠٣٩٦١  ليتوانيا  ١٢٨
  ١١٣  ٠,٠٠١٢٨  ليسوتو  ١٢٩
  ١ ٩٢٧  ٠,٠٢١٧٢  مالطة  ١٣٠
  ١١٣  ٠,٠٠١٢٨  مالي  ١٣١
  ٢١ ٥٣٦  ٠,٢٤٢٨٠  ماليزيا  ١٣٢
  ٢٢٧  ٠,٠٠٢٥٦  مدغشقر  ١٣٣
  ٩ ٩٧٥  ٠,١١٢٤٦  مصر  ١٣٤
  ٢٥٥ ٨٥٣  ٢,٨٨٤٤٨  المكسيك  ١٣٥
  ١١٣  ٠,٠٠١٢٨  ملديف  ١٣٦
  ٨٤ ٧٩٧  ٠,٩٥٦٠٠  المملكة العربية السعودية  ١٣٧
  ٧٥٢ ٩٢٥  ٨,٤٨٨٤٥  المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية  ١٣٨
  ١١٣  ٠,٠٠١٢٨  منغوليا  ١٣٩
  ١١٣  ٠,٠٠١٢٨  موريتانيا  ١٤٠
  ١ ٢٤٧  ٠,٠١٤٠٦  وريشيوسم  ١٤١
  ٥٦٧  ٠,٠٠٦٣٩  ميانمار  ١٤٢
  ٦٨٠  ٠,٠٠٧٦٧  ناميبيا  ١٤٣
  ١١٣  ٠,٠٠١٢٨  ناورو  ١٤٤
  ٨٨ ٦٥١  ٠,٩٩٩٤٥  النرويج  ١٤٥
  ١٠٠ ٥٥٣  ١,١٣٣٦٢  النمسا  ١٤٦
  ٣٤٠  ٠,٠٠٣٨٣  نيبال  ١٤٧
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  ١١٣  ٠,٠٠١٢٨  النيجر  ١٤٨
  ٥ ٤٤١  ٠,٠٦١٣٤  نيجيريا  ١٤٩
  ٢٢٧  ٠,٠٠٢٥٦  نيكاراغوا  ١٥٠
  ٢٩ ٠١٨  ٠,٣٢٧١٤  نيوزيلندا  ١٥١
  ١١٣  ٠,٠٠١٢٨  نيووي  ١٥٢
  ٥١ ٠٠٧  ٠,٥٧٥٠٥  الهند  ١٥٣
  ٥٦٧  ٠,٠٠٦٣٩  هندوراس  ١٥٤
  ٢٧ ٦٥٧  ٠,٣١١٨١  هنغاريا  ١٥٥
  ٢١٢ ٣١٥  ٢,٣٩٣٦٣  هولندا  ١٥٦
  ١١٣  ٠,٠٠١٢٨  واليات ميكرونيزيا الموحدة  ١٥٧
  ١ ٧٦٢ ٢٠٠  ٢١,٢٤٥٤٧  اليابان  ١٥٨
  ٧٩٣  ٠,٠٠٨٩٥  اليمن  ١٥٩
  ٦٧ ٥٥٦  ٠,٧٦١٦٣  اليونان  ١٦٠

  ٨ ٧٤٧ ٧٢٧  ١٠٠,٠٠٠٠٠  المجموع  
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  ٢ التذييل
  

  ٢٠١١-٢٠١٠  للفترة الماليةمسودة خطة العمل ومشروع الميزانية
  

  مذكرة إيضاحية
  
  

  الميزانية اإلجمالية
  
أمـا  .  دوالر أمريكـي   ١٢ ٩٦٠ ٠٠٠ ميزانية إجمالية قدرها     ٢٠٠٩-٢٠٠٨ للفترة المالية اعتمدت    -١

  . مليون دوالر أمريكي١٢ ٨٤٠ ٠٠٠ فهي ٢٠١١-٢٠١٠ للفترة الماليةالميزانية اإلجمالية المقترحة 
  
وازدادت قوة اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ بفضل انضمام عدد كبير من                 -٢

ية، مما أسفر عن ازدياد االحتياجات والتكـاليف المرتبطـة          البلدان أطرافاً جدداً فيها في السنوات القليلة الماض       
بتقديم الخدمات إلى هذه االتفاقية، بيد أن تنامي عدد األطراف يشكل فرصة لتقاسم ازدياد التكاليف مع اإلبقـاء                  

  .على المساهمات الفردية لألطراف في نطاقها الراهن
  
فالمزيد من البلـدان ينـضم إليهـا،        : ن التقدم  وقد دخلت االتفاقية في الوقت الراهن مرحلة نشطة م          -٣

والوسائل المنصوص عليها في االتفاقية أصبحت في طور اإلعداد، والمهل الزمنية الفورية الموضوعة للتنفيذ              
ولذلك فإن الزيادات التي تطرأ على الميزانية فـي أول          . أصبحت موضع احترام، وتم إرساء عمليات االتفاقية      

ومن المنتظـر تثبيـت     . ع ثنائيات أمر يجب توقعه لهيئات المعاهدات في مراحلها المبكرة         ثالث ثنائيات أو أرب   
  .الميزانية والمساهمات الطوعية المقدرة على األطراف بعد المدة االبتدائية

  
  المساهمات الطوعية المقدرة

  
 طرفـاً فـي     ١١٣كان عدد األطراف في اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ               -٤

لكن المبلغ الكلي للمساهمات الطوعية .  طرفاً في الدورة الثانية١٤٦الدورة األولى لمؤتمر األطراف، ثم أصبح     
-٢٠٠٨ والثنائية   ٢٠٠٧-٢٠٠٦ دوالر أمريكي بين الثنائية      ٨ ٠١٠ ٠٠٠المقدرة ظل على ما هو عليه، أي        

٢٠٠٩.  
  
٪ أكثـر   ٤١‚٦رة الثالثة لمؤتمر األطراف، أي بنـسبة         طرفاً في الدو   ١٦٠وازداد عدد األطراف إلى       -٥
وهـذا االزديـاد فـي العـدد، هـو ومـا ينطـوي عليـه مـن نمـو                    . كان عليه في الدورة األولـى      مما
. إلشباع احتياجات األطراف، يحمل بـين طياتـه ازديـاداً فـي مـصاريف التـشغيل                الالزمة األعمال في

 طرفـاً   ١٦٥ف إلـى أكثـر مـن ذلـك وأن يـصل إلـى               المتوقع أن يزداد عدد األطرا     أن ذلك إلى أضف
وضعنا في االعتبار إجراءات التصديق التي اكتملت أو التي كادت تكتمل في عدة               إذا ٢٠٠٩عام   نهاية بحلول
  .بلدان
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 بمبلـغ   ٢٠١١-٢٠١٠وقد حدد مجموع المساهمات الطوعية المقدرة في الميزانية المقترحة للثنائيـة              -٦
. ٪ على ميزانيتي الثنائية األولى والثنائية الراهنة      ٩‚٢١الر أمريكي، أي بزيادة قدرها       ماليين دو  ٨ ٧٤٧ ٧٢٧

لكن هذه الزيادة لن تؤثر عموماً على قيمة المساهمات الطوعية المقدرة التي تدفعها األطراف، ألن هذه القيمة                 
 وميزانية الثنائية   ٢٠٠٧-٢٠٠٦ة  ستظل في الميزانية المقترحة قريبة من المستويات المحددة في ميزانية الثنائي          

، مع وجود بعض االختالفات بسبب التغايرات في جدول أنصبة االشـتراكات المقـدرة الـذي           ٢٠٠٨-٢٠٠٧
ولذلك فإن الفرق بين الميزانية اإلجمالية ومجموع المساهمات الطوعية المقدرة         . تحسب المساهمات على أساسه   

  .سيغطى بمساهمات طوعية من خارج الميزانية
  

  األموال الخارجة عن الميزانية
  
 دوالر أمريكي، وينبغـي أن      ٤ ٠٩٠ ٠٠٠من المعتزم أن تصل األموال الخارجة عن الميزانية إلى            -٧

والجدير بالمالحظة أن بعض بنـود      . يكفي هذا القدر لسد االحتياجات األساسية المحددة في مسودة خطة العمل          
ازدادت االحتياجات بانضمام المزيد من البلدان أطرافاً في االتفاقية،         خطة العمل قد تحتاج إلى أموال أكثر كلما         

ولذلك فإن أي أموال إضافية من خـارج        . وكذلك بسبب العمليات المعتزم إجراؤها لتقدير احتياجات عدة بلدان        
 سـتوجه إلشـباع هـذه االحتياجـات     - دوالر أمريكي المذكور أعـاله       ٤ ٠٩٠ ٠٠٠ غير مبلغ    -الميزانية  

فية، مع التركيز بصفة خاصة على احتياجات األطراف من البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتـصاداتها                اإلضا
  .بمرحلة انتقالية

  
  خطة العمل

  
فهي تتضمن التدابير . لقد احتفظت مسودة خطة العمل عموماً بالتركيبة الواردة في خطة العمل الراهنة           -٨

صوصاً المواد التي من المطلوب فيها أو المتوخى منها أن يتخذ كل من             المحددة في مختلف مواد االتفاقية، وخ     
. مؤتمر األطراف وأمانة االتفاقية إجراءات بشأنها، باإلضافة إلى قرارات المؤتمر التي تقتضي اتخاذ إجراءات             

والمبادئ غير أن هيكل الخطة تغير تغيراً طفيفاً إلبراز وتوضيح عدة أنشطة أساسية، مثل إعداد البرتوكوالت                
التوجيهية وتقديم المساعدة إلى األطراف المحتاجة حتى يتسنى لها تنفيذ االتفاقية، وهذه أنشطة كانت مدرجة في 

  .٢٠٠٩-٢٠٠٨في خطة العمل " الترتيبات واألنشطة األخرى"بند 
  
د  بعض بنود مسودة خطة العمل حصيلة الدورة الثالثة لمؤتمر األطراف؛ وتشمل هـذه البنـو               وتجسد  -٩

بناء على نظر الدورة الثالثة لمؤتمر األطراف في      ١٨و ١٧ و ١٤ و ١٢ و ١٠ و ٩المزيد من العمل بشأن المواد      
  .التقارير التي تخصها

  
وأدرجت أيضاً تكاليف عقد دورة رابعة لهيئة التفاوض الحكومية الدولية المعنية بوضع برتوكول بشأن   -١٠

 ١ استناداً إلى التقرير الذي قدمته هذه الهيئة إلى مؤتمر األطـراف           االتجار غير المشروع بمنتجات التبغ، وذلك     
ولـذلك  . وأوضحت فيه أنها قد ال تنتهي من المفاوضات في دورتها الثالثة          والقرار الذي اتخذه المؤتمر الحقاً،      

 دورات   مليون دوالر أمريكي لعقد    ١‚٨ من   ٢فإن ارتفاع التكلفة التي قررها مؤتمر األطراف في دورته الثانية         
هيئة التفاوض الحكومية الدولية المعنية بوضع بروتوكول بشأن االتجار غير المشروع بمنتجات التبـغ إلـى                

                                                           
  .FCTC/COP/3/4الوثيقة     ١
  .FCTC/COP2(11)القرار     ٢
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دوالر أمريكي في الميزانية المقترحة يعزى إلى دعم المشاركة الذي سيقدم إلى وفـود بلـدان                 ١ ٩٠٠ ٠٠٠
بحت أطرافاً في االتفاقية بعـد الـدورة        أصوبلدان في فئة الشريحة الدنيا من الدخل المتوسط         منخفضة الدخل   

التوصيات التي قـدمتها    الحكومية الدولية   وقد راعينا أيضاً في ميزانية هيئة التفاوض        . الثانية لمؤتمر األطراف  
 المحتملـة بعـد   هذه الهيئة بشأن األعمال المطلوبة في الفترة الفاصلة بين كل دورتين، وبشأن أعمال المتابعة               

اإلضافة إلى تكاليف الموظفين اإلضافية المدرجة في ميزانيتها والتي اعتمدها مؤتمر األطراف            دورتها الثالثة، ب  
وقد يحتاج األمر إلى تصحيح األرقام حسب إرشادات الدورة الثالثة لمؤتمر           . FCTC/COP2(11)بموجب قراره   

  .األطراف بشأن العملية الخاصة بهيئة التفاوض الحكومية الدولية
  

األكبـر  ) دوالر أمريكـي   ٢ ٤٠٠ ٠٠٠(يف المدرجة للدورة الرابعة لمـؤتمر األطـراف         أما التكال   -١١
، فيعـزى الـسبب     ) دوالر أمريكـي   ١ ٨٠٠ ٠٠٠(التكلفة المدرجة لدورتي مؤتمر األطراف الـسابقتين         من
لـى النحـو     ع البلدان التي أصبحت أطرافاً في االتفاقية بعد الدورة الثانية        زيادتها إلى الدعم الذي يقدم إلى        في

المذكور أعاله ليشاركوا في الدورة الرابعة لهيئة التفاوض الحكومية الدولية، ويعزى كذلك إلى تكلفة الوثـائق                
التي تصدر في أعقاب الدورة وتكلفة الموظفين الالزمين لتنظيم المؤتمر والتي أدرجت من قبـل فـي خطـة                   

  .الميزانية
  

، الفترة المالية تم في وقت مبكر نسبياً، أي قبل سنة من بدء           وجدير بالمالحظة أن اعتماد خطة العمل ي        -١٢
عندما تكون عدة مجاالت عمل في مرحلة مفعمة بالتطورات وتقتضي انتباهاً فورياً واستمرارية ألغراضـها؛               

ولذلك . ٢٠١٠وسوف تقدم تقارير عن العديد منها إلى الدورة الرابعة لمؤتمر األطراف المعتزم عقدها في عام                
 حتى يتسنى االلتـزام بالمهـل       ٢٠٠٩عض األنشطة قد تقتضي بالفعل الشروع في أولى أعمالها في عام            فإن ب 

 ألنها اعتمدت ٢٠٠٩-٢٠٠٨وكانت الحالة كهذه إزاء خطة العمل الحالية للثنائية       . ٢٠١٠الزمنية المقررة لعام    
  .٢٠٠٧في صيف عام 

  
ـ           -١٣ ا فـي االتفاقيـة سـيتطلب اجتماعـات         وصحيح أن العمل على إعداد الوسائل المنـصوص عليه

الفرعية أقل من اجتماعات الثنائية الراهنة، لكن في خطة العمل عناصر إضافية تقتـضي المحافظـة                 للهيئات
فقد نصت الخطة فـي المقـام األول علـى          . مستوى الميزانية اإلجمالية للثنائية بل وزيادته بقدر طفيف        على

 ولـم يكـن العمـل       )ز(٥-٢٣والمـادة    ٢-٢٢ها مـثالً المـادة      بخصوص بعض مواد االتفاقية، ومن     أعمال
ونجد في المقام الثاني أن المساعدة التي تقـدم إلـى األطـراف مـن               . المواد في الحسبان من قبل     هذه بشأن
النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية قـد ازدادت ازديـاداً ملحوظـاً ألنهـا أصـبحت                   البلدان
وهناك عناصر أخرى في خطة العمل ومنهـا        . جديدة مثل تعزيز التعاون بين الجنوب والجنوب      عناصر   تشمل

إعداد عدة تقارير عن التنسيق الدولي وتمثيل المنظمات بصفة مراقبين في الدورة الرابعة لمؤتمر األطـراف،                
عداد التقـارير بموجـب     وذلك تمشياً مع أحكام االتفاقية وقرارات مؤتمر األطراف وإعادة النظر في ترتيبات إ            

  .االتفاقية
  

  )٢٠٠٨نوفمبر /  تشرين الثاني٢٢الجلسة العامة الرابعة، (
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FCTC/COP3(20)  أ"توصية مقدمة من اللجنة "  

  
القاضية بأن يتولى مؤتمر األطراف، بالنظر إلى       " أ"مؤتمر األطراف الموافقة على توصية اللجنة       قرر    

 من نظامه الداخلي، النظر عند إنـشاء        ١-٢٨الواردة في المادة    " مدة الوالية "رة  اإلبهام الذي اكتنف تفسير عبا    
  .، في وضع تعريف لمدة والية أعضاء مكاتب هذه الهيئات٢٥هيئات فرعية بموجب المادة 

  
  )٢٠٠٨نوفمبر /  تشرين الثاني٢٢الجلسة العامة الرابعة، (

  
  

FCTC/COP3(21)  ب"توصية مقدمة من اللجنة "  

  
القاضية بأن تعطي أمانة االتفاقية، فـي حالـة         " ب" مؤتمر األطراف الموافقة على توصية اللجنة        قرر  

ـ       فيما يتعلق بـالفترة الماليـة        دوالر أمريكي كما هو متوقع     ١ ٠٣٥ ٠٠٠حدوث العجز في الميزانية المقدر ب
  .، األولوية لتنظيم أعمال مؤتمر األطراف وهيئاته الفرعية٢٠٠٩-٢٠٠٨

  
  )٢٠٠٨نوفمبر /  تشرين الثاني٢٢العامة الرابعة، الجلسة (

  
  

FCTC/COP3(22)             موعد ومكان انعقاد الدورة الرابعة لمؤتمر األطراف في اتفاقيـة منظمـة
  الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ 

  
  : الداخلي ما يليه من نظام٤ و٣ مؤتمر األطراف، عمالً بأحكام المادتين قرر  

  
 وذلك رهناً بـإبرام     ،٢٠١٠د دورته الرابعة في أوروغواي في الربع األخير من عام           أن تُعق   )١(

  ؛٢٠٠٩مايو /  أيار٣٠اتفاق االستضافة المالئم بين أوروغواي وأمانة االتفاقية بحلول 
  
بعد تلقي معلومات من أمانة االتفاقية تؤكد       أن تتولى هيئة المكتب تحديد موعد ومكان االنعقاد           )٢(

  .فاق االستضافةإبرام ات
  

  )٢٠٠٨نوفمبر /  تشرين الثاني٢٢الجلسة العامة الرابعة، (
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FCTC/COP3(23)  انتخاب أعضاء هيئة المكتب  

  
   من نظامه الداخلي،٢١مؤتمر األطراف عمالً بأحكام المادة   

  
  : أعضاء المكتب التالية أسماؤهم ليشكلوا هيئة مكتب مؤتمر األطرافانتخب  -١

  
  )جنوب أفريقيا(مسيليكو . د. السيد ت  :الرئيس

  )المملكة العربية السعودية (البداح. م. الدكتور أ  ١:نواب الرئيس
  )باالو(أوتو . السيد ك
  )بنغالديش(ناصر الدين . م. م. السيد أ
  )بيرو(شوكانو . السيد ك
  )هولندا(درايجير . ه. ج. السيد ج

  
  :هو من يليب الرئيس الخمسة،  من يقوم بدور المقرر من بين نواأن قرر  -٢

  
  )هولندا(درايجير . ه. ج. السيد ج  :المقرر

  
  )٢٠٠٨نوفمبر /  تشرين الثاني٢٢الجلسة العامة الرابعة، (

  
  
  

=     =     =  

                                                           
 من النظام الداخلي لمؤتمر األطراف في اتفاقية منظمة الصحة العالميـة اإلطاريـة بـشأن    ٢٤عمالً بأحكام المادة    ١

والترتيـب  . مكافحة التبغ سحبت القرعة لتحديد الترتيب الذي يدعي نواب الرئيس وفقاً له إلى تـولي مهـام الـرئيس                  
 .لقرعةالمعروض في هذه القائمة هو ترتيب سحب ا


