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  ٢٠٠٨نوفمبر 

  (Draft) FCTC/COP/3/22  
  ٢٠٠٨ برنوفم/ تشرين الثاني ٢٢  

  
  
  
  

  "أ"التقرير األول للجنة 
  
  

  )مسودة(
  
  

  
  :مؤتمر األطراف باعتماد القرارات التالية" أ"توصي اللجنة   

  
 اتفاقية منظمة الصحة العالميـة اإلطاريـة      من   ١٠ و ٩وضع مبادئ توجيهية لتنفيذ المادتين        ٣-٤

  بشأن مكافحة التبغ؛
  
تفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطاريـة بـشأن        امن   ١٢وضع مبادئ توجيهية لتنفيذ المادة        ٥-٤

  ؛مكافحة التبغ
  
 والتـرويج   بـاإلعالن توصيات بشأن العناصر األساسية المحتملة من البروتوكول المتعلـق            ٦-٤

  ؛والرعاية عبر الحدود
  
من اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطاريـة بـشأن          ١٤وضع مبادئ توجيهية لتنفيذ المادة        ٧-٤

  بغ؛مكافحة الت
  
من اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطاريـة بـشأن          ١٣وضع مبادئ توجيهية لتنفيذ المادة        ٦-٤

  مكافحة التبغ؛
  
  ؛وضع بروتوكول بشأن االتجار غير المشروع بمنتجات التبغ  ١-٤
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من اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطاريـة بـشأن          ١١وضع مبادئ توجيهية لتنفيذ المادة        ٤-٤
  التبغ؛مكافحة 

  
 ١٧فيما يتعلق بالمـادتين     (مجموعة الدراسة المعنية ببدائل زراعة التبغ المستدامة اقتصادياً           ٨-٤

  ؛)من اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ ١٨و
  
  .التدابير التي من شأنها أن تُسهم في التخلص من اإلعالن والترويج والرعاية عبر الحدود  ٦-٤

  
د وافقت اللجنة على عـدم اتخـاذ أي إجـراء بـشأن مـشروع القـرار الـوارد فـي الوثيقـة                       وق  

FCTC/COP/3/A/Conf.Paper No.4 بيـد أنـه   ".  من النظام الداخلي لمؤتمر األطـراف ١-٢٨المادة " بعنوان
ظر مـؤتمر   ، توصي اللجنة بأن ين    ١-٢٨في المادة   " مدة الوالية "بالنظر إلى اإلبهام الذي اكتنف تفسير عبارة        

 في وضع تعريف لمدة     ، من نظامه الداخلي   ٢٥ عند إنشاء هيئات فرعية في المستقبل بموجب المادة          ،األطراف
  .والية أعضاء مكاتب هذه الهيئات
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   من جدول األعمال٣-٤البند 
  
  

  من اتفاقية ١٠ و٩وضع مبادئ توجيهية لتنفيذ المادتين 
  بشأن مكافحة التبغ ية اإلطاريةمنظمة الصحة العالم

  
  

  مؤتمر األطراف،
  

بشأن وضع مبادئ توجيهية لتنفيذ المادتين FCTC/COP2(14)  وFCTC/COP1(15)إذ يشير إلى قراريه 
من اتفاقية منظمة الـصحة العالميـة       ) تنظيم محتويات منتجات التبغ، وتغليف وتوسيم منتجات التبغ        (١٠ و ٩

  ؛اإلطارية بشأن مكافحة التبغ
  

وإذ يحيط علماً بالمعلومات الواردة في التقرير الذي قدمه الفريق العامل إلى الدورة الثالثـة لمـؤتمر                 
  ؛)FCTC/COP/3/6الوثيقة (األطراف عن التقدم المحرز في أعماله 

  
  : تكليف الفريق العامل بما يلييقرر  -١

  
 خطـوة، وأن يقـدم      – الخطوة   أن يواصل أعماله على إعداد المبادئ التوجيهية باتباع عملية          )١(

  مجموعة أولى من المبادئ التوجيهية إلى مؤتمر األطراف لينظر فيها في دورته الرابعة؛
  
والتي ) A/FCTC/COP/2/8(وأن يواصل رصد المجاالت المحددة في تقريره المرحلي السابق   )٢(

  تشمل المسؤولية عن االعتماد وعلم السموم؛
  
  ات واألساليب الممكنة إلنشاء مستودع عالمي للبيانات؛وأن يواصل دراسة التحدي  )٣(
  

أمانة االتفاقية أن تدعو مبادرة منظمة الصحة العالمية للتحرر من التبغ إلـى االضـطالع               يطلب إلى     -٢
  :باألعمال التالية

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

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

  
  ويحدد أفضل ممارسات إعالم الجمهور؛  )ب(
  
ويجمع 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 ذ، و )FCTC/COP/3/6(السجائر وانبعاثاتها، التي أعطاها الفريق العامل أولوية في تقريره المرحلي           
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ر لك التقريـر، وأن تحـيط مـؤتم       ذ من   ١٨كور في الفقرة    ذباستعمال نظامين للتدخين على النحو الم     
  األطراف علماً بانتظام 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    ذخصائص المنتجات على النحو الم    
  ؛لماً بانتظام من خالل أمانة االتفاقية بالتقدم المحرزمؤتمر األطراف ع

  
  :FCTC/COP2(14)، وفقاً للقرار يقرر كذلك  -٣

  
أن يطلب من أمانة االتفاقية أن تقدم المساعدة وأن تتخذ ما يلزم من ترتيبات، بما فـي ذلـك                     )١(

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

  اإلدالء بتعليقاتها قبل تعميم مسودة المبادئ التوجيهية على مؤتمر األطراف؛
  
  :أن يعتمد الجدول الزمني الوارد أدناه  )٢(
  

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

قبل انعقاد دورة مؤتمر األطراف الرابعة بستة شهور 
  على األقل

للتقديم إلى أمانة االتفاقية بغـرض تحريـر الـنص          
  وترجمته

قبل انعقاد دورة مؤتمر األطراف الرابعـة بثالثـة         
  شهور على األقل

طراف الرابعة بستين يوماً    قبل انعقاد دورة مؤتمر األ      للتعميم على مؤتمر األطراف
 من النظام الـداخلي لمـؤتمر       ٨المادة  (على األقل   
  )األطراف
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   من جدول األعمال٥-٤البند 
  
  

  من اتفاقية ١٢وضع مبادئ توجيهية لتنفيذ المادة 
  بشأن مكافحة التبغ منظمة الصحة العالمية اإلطارية

  
  

  مؤتمر األطراف،
  

 ١٢ الذي أنشأ فريقاً عامالً ليعد مبادئ توجيهية بشأن تنفيذ المـادة             FCTC/COP2(14)إذ يذكّر بقراره    
من اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بـشأن مكافحـة          ) التثقيف واالتصال والتدريب وتوعية الجمهور    (

  التبغ؛
  

لتقدم المحرز  وإذ يحيط علماً بالتقرير المقدم من الفريق العامل إلى دورة مؤتمر األطراف الثالثة عن ا              
  ؛)FCTC/COP/3/8الوثيقة (في عمله 
  

  وإذ يضع في الحسبان المناقشات التي دارت بشأن التقرير أثناء دورة مؤتمر األطراف الثالثة؛
  

 أن يستمر في عملـه وأن       FCTC/COP2(14) أن يطلب من الفريق العامل المنشأ بموجب القرار          يقرر  -٤
  ؤتمر األطراف كي ينظر فيها أثناء دورته الرابعة؛يقدم مسودة المبادئ التوجيهية إلى م

  
  :FCTC/COP2(14)، وفقاً للقرار يقرر كذلك  -٥

  
أن يطلب من أمانة االتفاقية أن تقدم المساعدة وأن تتخذ ما يلزم من ترتيبات، بما فـي ذلـك                     )١(

ـ              ب، أن تُتـاح    ترتيبات الميزنة، كي ينجز الفريق العامل عمله، وأن تضمن، بالتشاور مع هيئة المكت
مسودة النص لألطراف عن طريق موقع محمي على شبكة اإلنترنت مثالً، وأن تتمكن األطراف مـن                

  اإلدالء بتعليقاتها قبل تعميم مسودة المبادئ التوجيهية على مؤتمر األطراف؛
  
  :أن يعتمد الجدول الزمني الوارد أدناه  )٢(
  

ـ         ه، إتاحة مسودة المبادئ التوجيهية، مثلما تـم طلب
  لألطراف إلبداء تعليقاتها

قبل انعقاد دورة مؤتمر األطراف الرابعة بستة شهور 
  على األقل

للتقديم إلى أمانة االتفاقية بغـرض تحريـر الـنص          
  وترجمته

قبل انعقاد دورة مؤتمر األطراف الرابعـة بثالثـة         
  شهور على األقل

الرابعة بستين يوماً   قبل انعقاد دورة مؤتمر األطراف        للتعميم على مؤتمر األطراف
 من النظام الـداخلي لمـؤتمر       ٨المادة  (على األقل   
  )األطراف
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   من جدول األعمال٦-٤البند 
  
  

  من البروتوكول المتعلقالمحتملة  توصيات بشأن العناصر األساسية
  والترويج والرعاية عبر الحدود باإلعالن

  
  
  

  مؤتمر األطراف،
  

  تفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ؛ من ا٨-١٣إذ يضع في الحسبان المادة 
  

  ؛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    ١٣أنجزها فريق الخبراء المعني بالمادة      وإذ يعترف باألعمال التي     

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

مـن البروتوكـول    العناصر األساسية المحتملة    يقرر اإلحاطة علماً بتوصيات فريق الخبراء المعني ب       
 بصيغتها الواردة في مرفق هذا القرار، والتي من شـأنها أن            لحدودالمتعلق باإلعالن والترويج والرعاية عبر ا     

  . من االتفاقية١٣١تكمل المبادئ التوجيهية لتنفيذ المادة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
  .(…)FCTC/COP3القرار    ١
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  المرفق
  

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

  
  
 بناء على طلب مؤتمر األطراف، تقرير فريق الخبـراء          بعد أن وضع في الحسبان    إن الفريق العامل،      -١

المعني باإلعالن عن التبغ والترويج له ورعايته عبر الحدود، والذي تم تقديمه إلى مؤتمر األطراف في دورته                 
  :، يوصي بما يليالثانية

  
تفاوض على بروتوكول بشأن اإلعالن البدء، إذا قرر مؤتمر األطراف ذلك اآلن أو في المستقبل، في ال  -٢

والترويج والرعاية عبر الحدود، دون المساس بحق مؤتمر األطراف في تحديد نطاق تلك المناقشات، وإيـالء                
  :االهتمام للمجاالت الواردة أدناه إلمكانية إدراجها في هذا البروتوكول

  
ج له ورعايته عبر الحدود، بمـا       إجراءات اإلخطار والرد فيما يتعلق باإلعالن عن التبغ والتروي          •

في ذلك االلتزامات الخاصة باإلقرار بتسلم اإلخطار، واتخاذ التدابير الالزمة للتحقيق والرد على             
  ١الطرف الذي أرسل اإلخطار؛

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

  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                  •
وكاالت في عدة أطراف إجراءات اإلنفاذ ضد الكيان ذاته أو التـصرف            مسألة إمكانية اتخاذ عدة     

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

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

  
  
  
  
  
  

                                                           
  .A/FCTC/COP/2/10 من الوثيقة ٢١رة انظر الفق    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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   من جدول األعمال٧-٤البند 
  
  

  اتفاقية منظمة الصحة العالمية من ١٤المادة  وضع مبادئ توجيهية لتنفيذ
  اإلطارية بشأن مكافحة التبغ

  
  

  مؤتمر األطراف،
  

مانة االتفاقية بالتشاور مع األطراف المهتمة      الذي طلب فيه أن تعد أ      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      )  الحد من الطلب فيما يتعلق باالعتماد على التبغ واإلقالع عنه          إلىالرامية  
  ؛ بشأن مكافحة التبغاإلطارية

  
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 يلييقرر  -١
  
ة منظمة الصحة العالميـة   من اتفاقي١٤إنشاء فريق عامل لوضع مبادئ توجيهية لتنفيذ المادة    )١(

ويجب أن يعرض هذا الفريق العامل على نظر مؤتمر األطـراف فـي             . اإلطارية بشأن مكافحة التبغ   
   أو مسودة المبادئ التوجيهية إذا أمكنه ذلك؛دورته الرابعة تقريراً مرحلياً، 

  
اقية علـى نظـر     وأن يطلب إلى هذا الفريق العامل بمراعاة التقرير الذي عرضته أمانة االتف             )٢(

  ؛)FCTC/COP/3/10الوثيقة (مؤتمر األطراف في دورته الثالثة 
  
  الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية      المنظمات أن تدعو إلى أمانة االتفاقية    وأن يطلب     )٣(

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

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

  جمهورية إيران اإلسالمية وأوروغواي؛: الميسران الرئيسيان
  

وغانا والهند ومـالي    وفرنسا وألمانيا   بوروندي   بوتسوانا والبرازيل وبوركينا فاصو      :الشركاء
تحاد الروسي وجـز سـليمان      واالوجمهورية كوريا   ونيجيريا  والمكسيك وناميبيا ونيوزيلندا    

والمملكـة المتحـدة    وتايلند وتركيـا وأوغنـدا      والجمهورية العربية السورية    وجنوب أفريقيا   
  ؛ وزامبياوجمهورية تنزانيا المتحدةلبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية 

  
 آخر موعد لألطراف األخـرى لـتعلن ألمانـة          ٢٠٠٩ يناير/ الثاني كانون   ٣١وتحديد يوم     )٥(
  تفاقية عن مشاركتها بصفة شركاء في هذا الفريق العامل؛اال
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  :FCTC/COP2(14)، وفقاً للقرار يقرر كذلك  -٢
  
أن يطلب من أمانة االتفاقية أن تقدم المساعدة وأن تتخذ ما يلزم من ترتيبات، بما فـي ذلـك                     )١(

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

  اإلدالء بتعليقاتها قبل تعميم مسودة المبادئ التوجيهية على مؤتمر األطراف؛
  
  :أن يعتمد الجدول الزمني الوارد أدناه  )٢(
  

ادئ التوجيهية  إتاحة التقرير المرحلي، أو مسودة المب     
  إن أمكن، مثلما تم طلبه، لألطراف إلبداء تعليقاتها

قبل انعقاد دورة مؤتمر األطراف الرابعة بستة شهور 
  على األقل

للتقديم إلى أمانة االتفاقية بغـرض تحريـر الـنص          
  وترجمته

قبل انعقاد دورة مؤتمر األطراف الرابعـة بثالثـة         
  شهور على األقل

قبل انعقاد دورة مؤتمر األطراف الرابعة بستين يوماً          طرافللتعميم على مؤتمر األ
 من النظام الـداخلي لمـؤتمر       ٨المادة  (على األقل   
  )األطراف
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   من جدول األعمال٦-٤البند 
  
  

  منظمة الصحة   من اتفاقية١٣ لتنفيذ المادة وضع مبادئ توجيهية
  العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ

  
  

  ألطراف،مؤتمر ا
  

   من اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ؛١٣ و٧إذ يضع في الحسبان المادتين 
  

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

  التشجيع على تعاطي منتجات التبغ؛
  

وإذ يشدد على أن هذه المبادئ التوجيهية معدة من أجل مساعدة األطراف علـى الوفـاء بالتزاماتهـا                  
زمـة   من هذه االتفاقية وإعطاء اإلرشـادات الال       )اإلعالن عن التبغ والترويج له ورعايته      (١٣المادة  بموجب  
  لتنفيذها؛

  
 من اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بـشأن مكافحـة           ١٣ المبادئ التوجيهية لتنفيذ المادة      يعتمد

  .التبغ والواردة في مرفق هذا القرار
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  المرفق
  

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

  
  
  

  الغرض والغايات
  
إن الغرض من هذه المبادئ التوجيهية هو مساعدة األطراف على الوفاء بالتزاماتها بمقتضى المـادة                 -١
ل وتستند المبادئ التوجيهيـة إلـى أفـض       .  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              . ورعايته

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

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

  .لتبغ والترويج له ورعايته على المستويين المحلي والدوليأجل التخلص بفعالية من اإلعالن عن ا
  

  المبادئ األساسية
  
  :فيما يلي المبادئ األساسية المنطبقة في هذا الصدد  -٣
  

من الثابت جيداً أن اإلعالن عن التبغ والترويج له ورعايته يزيد تعاطيه، وأن الحظر الشامل                 )١(
  .د من تعاطيهلإلعالن عن التبغ والترويج له ورعايته يح

  
 وأن  شـامالً الحظر الفعال لإلعالن عن التبغ والترويج له ورعايته ينبغي أن يكون حظـراً                )٢(

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

  
إلعالن عن التبغ والترويج له ورعايتـه، حـسب التعـاريف           الحظر الشامل لجميع أشكال ا      )٣(

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

  
اإلعالن والتـرويج    أن يتضمن    ينبغيالحظر الشامل لإلعالن عن التبغ والترويج له ورعايته           )٤(

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

   ).المعني
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لكل من يضلع من األشخاص أو الكيانات       الحظر الشامل ينبغي، كي يكون فعاالً، أن يتصدى           )٥(
تبـغ  أو نشر اإلعـالن عـن ال      / أو في إقحام و   / في إنتاج اإلعالن عن التبغ والترويج له ورعايته، و        

  .والترويج له ورعايته
  
 قويـة   بـرامج  الفعالة التي يتم دعمها وتسهيلها بواسـطة         أنشطة الرصد واإلنفاذ والجزاءات     )٦(

 ضرورية لتنفيذ أي حظر شامل لإلعالن عن التبغ والترويج          لتثقيف الجماهير وتوعية المجتمع المحلي    
  .له ورعايته

  
 لالمتثال للقوانين التـي تتـصدى       واإلعدادلدعم   له دور محوري في تهيئة ا      المجتمع المدني   )٧(

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

  
 الفعال أمر أساسي للتخلص من اإلعالن عن التبغ والترويج له ورعايته محلياً             التعاون الدولي   )٨(

  .وعبر الحدود
  

  ر الشاملنطاق الحظ
  
 الوارد أدناه، بوجه عـام، نطـاق        )١١ إلى   ٥الفقرات من   " (نبذة عامة "يبين الجزء الفرعي المعنون       -٤

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

  
  نبذة عامة

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

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

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

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

 األساسي بفرض حظر على اإلعالن عـن التبـغ والتـرويج لـه               من االتفاقية والتي تحدد االلتزام     ١٣المادة  
تقر األطراف بأن فرض حظر شامل على اإلعالن عـن          "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 ١لفقرتين  ولتنفيذ الحظر الشامل المنصوص عليه في ا        -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   

 التوصية التجارية أو العمل التجاري بهدف له، أو يحتمل أن يكون له، تأثير يتمثل في الترويج ألحد منتجات أو
أي شكل مـن أشـكال المـساهمة    "بأنها " رعاية التبغ "١من المادة ) ز(وتعرف الفقرة ". التبغ أو لتعاطي التبغ  
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ن له، تأثير يتمثل في الترويج ألحـد منتجـات          المقدمة ألي حدث أو نشاط أو فرد بهدف له، أو يحتمل أن يكو            
  ".التبغ أو لتعاطي التبغ بشكل مباشر أو غير مباشر

  
، علـى حـد سـواء،       "رعاية التبغ "و" اإلعالن عن التبغ والترويج له    "ومن المهم مالحظة أن عبارتي        -٨
تشمالن  ماً، كما أنهما ال   تشمالن الترويج لمنتجات تبغ معينة فحسب ولكنهما تشمالن كذلك تعاطي التبغ عمو            ال

األعمال التي هدفها الترويج فحسب ولكنهما تشمالن كذلك األعمال التي لها، أو يحتمل أن يكون لهـا، تـأثير                   
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(؛  ١أو التوزيع / مختلف ترتيبات البيع و   ) أ: (ذلك، على األقل، الفئات التالية    

لتبـغ  ربط تعاطي ا  ) 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.وتوزيع منتجات يشبه شكلها السجائر أو غيرها من منتجات التبغ، مثل الحلوى واللعب وغيرها          
المالية أو غيرها، وذلك بصرف     "  المساهمة أي شكل من أشكال   "يشمل  " رعاية التبغ "أيضاً مالحظة أن تعريف     

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

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

 لشركات التبغ ذاتها   وتُعتبر حمالت الترويج  . 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           . تعرض أسماء العالمات التجارية أو الماركات المسجلة      
والمعدات الخاصة بلـف الـسجائر، ومحاكـاة        ) الفالتر(ات  مستلزمات التدخين الثانوية، مثل الورق والمرشح     

  .منتجات التبغ، أمور يمكن أيضاً أن يكون لها تأثير يتمثل في الترويج لمنتجات التبغ أو لتعاطي التبغ
  

وينبغي أن يتجنب التشريع إيراد قوائم بأنشطة محظورة تُفهم على أنها قوائم شاملة أو قد تُفهم علـى                    -١٠
في حين أن من المفيد في كثير من األحيان إعطاء أمثلة لألنشطة المحظورة فإنه ينبغي للتـشريع                 و. أنها كذلك 

. عندما يعطي أمثلة من هذا القبيل أن يوضح أنها مجرد أمثلة وال تشمل الطائفة الكاملة من األنشطة المحظورة                 
تعمال عبارات فضفاضة مثـل     أو باس " 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"
  

الرعايـة التـي    وبأشكال اإلعالن والتـرويج     ) غير شاملة ( قائمة إرشادية    المرفقوترد في تذييل هذا       -١١
  .من االتفاقية ١٣تندرج ضمن الحظر المنصوص عليه في المادة 

                                                           
 البيع ومسابقات اليانصيب والهدايا المجانية      مراكزلعرض في   مخططات الحوافز التي تعطى لباعة التجزئة وا      مثل      ١

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

يعتمد وينفذ تدابير تشريعية أو     " 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                   

 من  ١وتنص الفقرة   . القوانين المحلية أو الوطنية أو تقل عن ثمانية عشر عاماً         أعمارهم عن السن المنصوص عليها في       
حظر صنع وبيع الحلوى والوجبات الخفيفة واأللعاب أو        ) ج: ...( على أن هذه التدابير يمكن أن تشمل ما يلي         ١٦المادة  

  ."غير ذلك من األشياء المصنوعة على شكل منتجات التبغ والتي تغري القُصر
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  التوصيات
  

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

  اإلعالن عن التبغ والترويج له ورعايته دون استثناء؛ جميع أنشطة  •

  اإلعالن والترويج والرعاية بشكل مباشر وغير مباشر؛  •

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

   التبغ؛ولتعاطيلمنتجات التبغ  الترويج  •

   والتوصيات واألعمال التجارية؛ التجاريةاالتصاالت  •

  جميع أنواع اإلسهامات في أي حدث أو نشاط أو عمل فردي؛   •

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

وجميع آليات وسائل اإلعالم، بما فـي       ) الصحافة والتليفزيون واإلذاعة  (تقليدية  وسائل اإلعالم ال    •
  .ذلك شبكة اإلنترنت والهواتف المحمولة وغيرها من التكنولوجيات الجديدة واألفالم

  
  البيع بالتجزئة وعرض المنتجات

  
. ن والتـرويج  إن عرض منتجات التبغ في مراكز البيع يشكل في حد ذاته شكالً من أشـكال اإلعـال                  -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  الشراء االرتجالي لمنتجات التبغ،     
  .آلثار الترويجية لعرض المنتجاتجه خاص لمعرضون بووالشباب . التدخين على من يتعاطون التبغ

  
ولضمان خلو مراكز بيع منتجات التبغ من أي عناصر ترويجية ينبغي أن تفرض األطـراف حظـراً                   -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      . يع بالتجزئة وعلى الباعة الجوالين    فرض هذا الحظر في المنافذ الثابتة للب      

مـن   ١٣وكما هو الشأن فيما يتعلق بجميع جوانـب المـادة           . للمنتجات وأسعارها، دون أي عناصر ترويجية     
  . ينبغي أيضاً تطبيق الحظر في العبارات والطائرات والموانئ والمطاراتاالتفاقية

  
ر ماكينات البيع ألن وجودها في حد ذاته يعد وسيلة من وسائل اإلعالن أو الدعاية طبقـاً                 وينبغي حظ   -١٤

  ١.ألحكام االتفاقية
  

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

ضمان أال تكون ماكينات بيع التبـغ،       : " من االتفاقية يمكن أن تشمل ما يلي       ١٦من المادة   ) ١(والتدابير المبينة في الفقرة     
     ر      في إطار واليته القضائية، متاحة للقُصعلـى   ١٦من المادة   ) ٥(، وتنص الفقرة    "ر، وأال تروج لبيع منتجات التبغ للقُص 

يجوز للطرف أن يعرب، من خالل إعالن كتابي ملزم، عن التزامه بحظر إدخال ماكينات بيع التبغ بموجب واليته                  "أنه  
  ."القضائية، أو التزامه، حسب االقتضاء، بفرض حظر كلي على ماكينات بيع التبغ
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  التوصية
  

إن عرض وإبراز منتجات التبغ في مراكز البيع يعتبر شكالً من أشكال اإلعالن والدعاية، لذا ينبغـي                 
  . يعد وسيلة من وسائل اإلعالن والترويجوينبغي حظر ماكينات البيع ألن وجودها في حد ذاته. حظره

  
  ١التغليف وسمات المنتج

  
ويتم استعمال علب التبغ أو سمات المنـتج        . يعد التغليف عنصراً هاماً من عناصر اإلعالن والترويج         -١٥

بطرق شتى من أجل إغراء المستهلك والترويج للمنتجات وإرساء هوية العالمة التجارية والترويج لها، وذلـك                
لى سبيل المثال بواسطة استعمال الشعارات واأللوان والخطوط والصور واألشكال والمواد علـى العلـب أو       ع

  .على السجائر المفردة أو منتجات التبغ األخرى
  

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

أو اسم جهة الصنع، وتفاصيل االتصال وكمية المنتج في         / أو اسم المنتج و   / سوى ذكر اسم العالمة التجارية و     
ة وسـائر   العبوة، ودون إدراج أي شعارات أو سمات أخرى باستثناء التحذيرات الصحية والعالمات الـضريبي             

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              . شكل موحد وحجم موحد ومواد موحدة     

  .جالمفردة أو منتجات التبغ األخرى، أي شكل من أشكال اإلعالن أو التروي
  

 أكبر عدد ممكـن مـن سـمات         التقييدوإذا لم يكن قد تم بعد فرض التغليف البسيط ينبغي أن يشمل               -١٧
التصميم التي تزيد جاذبية التبغ للمستهلك، مثل أشكال الحيوانات أو غيرها من األشـكال، وكـذلك العبـارات                  

  .شكل أو العبوات الموسميةأو ورق السجائر الملون أو الروائح الجذابة أو الطرافة في ال" المرحة"
  

  التوصية
  

وينبغـي أن تنظـر     . 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                  

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

  
  البيع عن طريق شبكة اإلنترنت

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

المشكلة على اإلعالن والترويج، وإنما تـشمل أيـضاً البيـع للقُـصر             وال تقتصر   . كما هو مبين في االتفاقية    
  .والتهرب من الضرائب واالتجار غير المشروع

  

                                                           
، والتي تتناول مسألة التغليـف البـسيط فيمـا يتعلـق             من االتفاقية  ١١انظر أيضاً المبادئ التوجيهية لتنفيذ المادة           ١

  .بالتحذيرات الصحية والمعلومات المضللة



(Draft) FCTC/COP/3/22      

16 

وأكثر الطرق مباشرة لتجنب اإلعالن عن التبغ أو الترويج له على شبكة اإلنترنت هي حظر هذا البيع                   -١٩
انات التي تبيع المنتجات وإنمـا ينبغـي أن          وينبغي أال يقتصر تطبيق الحظر على الكي       ١.على شبكة اإلنترنت  

يشمل الجهات األخرى أيضاً، بما في ذلك شركات بطاقات االئتمان، التي تـسهل الـسداد وخـدمات إرسـال                   
  .المنتجات بالبريد أو خدمات تسليمها

  
ئم ومادام البيع عن طريق شبكة اإلنترنت لم يحظر بعد فإنه ينبغي فرض قيود ال تسمح إال بعرض قوا                   -٢٠

  ).مثل أي إشارة إلى األسعار المخفضة(كتابية بالمنتجات وأسعارها دون أي صور أو سمات ترويجية 
  

وبالنظر إلى الطابع السري الذي يتسم به اإلعالن عن التبغ والترويج له على شبكة اإلنترنت وصعوبة                  -٢١
ومن . ة خاصة لتطبيق هذه التدابير    التعرف على الجناة والوصول إليهم، فإن ثمة حاجة إلى توفير موارد داخلي           

التخلص من اإلعالن عن التبغ والترويج له ورعايته عبـر   بخصوص  ٣شأن التدابير الموصى بها في المرفق       
الحدود، والسيما تحديد نقاط االتصال ومعالجة اإلخطارات الموجهة من سائر األطراف، أن تساعد على ضمان 

  . الصعيد المحليعدم تقويض جهود اإلنفاذ المبذولة على
  

  التوصية
  

ينبغي أن يحظر بيع التبغ عن طريق شبكة اإلنترنت ألنه ينطوي على اإلعـالن والتـرويج بحكـم                   
  .طبيعته

  
  توسيع استخدام العالمة التجارية والتشارك في العالمة التجارية

  
ارية ألحـد منتجـات     عندما توجد صلة بين اسم العالمة التج      " 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 

  .ت التبغ أو الخدمة التي ال تتعلق بالتبغالتبغ وبين المنتج الذي ال يندرج ضمن منتجا
  

عندما توجد صلة بين اسم عالمة تجارية أو رمز أو ماركـة            " 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            

علق بالتبغ وبين أحد منتجات التبغ أو إحدى شركات التبغ على نحو يرجح االرتباط منتجات التبغ أو لخدمة ال تت
  .بين منتج التبغ أو شركة التبغ وبين المنتج الذي ال يندرج ضمن منتجات التبغ أو الخدمة التي ال تتعلق بالتبغ

  
أحد أشكال " المة التجاريةالتشارك في الع"و" توسيع استخدام العالمة التجارية"وينبغي أن يعتبر كل من   -٢٤

اإلعالن والترويج مادام له هدف، أو تأثير يتمثل في الترويج ألحد منتجات التبغ أو لتعاطي التبغ بشكل مباشر                  
  .أو غير مباشر، أو يحتمل أن يكون له هذا التأثير

  
  التوصية

  
ألنهمـا  " المة التجارية التشارك في الع  "و" توسيع استخدام العالمة التجارية   "ينبغي أن تحظر األطراف     

  .من وسائل اإلعالن عن التبغ والترويج له

                                                           
الخيارات الخاصة بتنظيم البيع عن طريق اإلنترنت تخضع للنقاش من قبل هيئة التفاوض الحكومية الدولية المعنية                    ١

  .بوضع بروتوكول بشأن االتجار غير المشروع بمنتجات التبغ
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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   " لة اجتماعياً المسؤو"طريق اإلسهام في معالجة القضايا الجديرة باالهتمام أو الدعاية للعناصر           

  .التجارية
  

وتقدم بعض شركات التبغ مساهمات مالية أو عينية إلى منظمات مثل منظمات المجتمـع المحلـي أو                   -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       
هدف هذه المساهمات أو تأثيرها أو تأثيرها المحتمل هو الترويج ألحد منتجات التبغ أو لتعاطي التبـغ بـشكل                   

  .مباشر أو غير مباشر
  

مثل العالقات الجيـدة بـين      " (مسؤولة اجتماعياً "وقد تسعى شركات التبغ إلى اتباع ممارسات تجارية           -٢٧
وينبغي حظر  . ال تنطوي على تقديم مساهمات إلى أطراف أخرى       ) 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      . بشكل مباشر أو غير مباشر    الترويج ألحد منتجات التبغ أو لتعاطي التبغ        

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

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

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

  
  التوصية

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

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

  
  التعبير المشروع عن الرأي

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

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

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

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

جارية وأيـة   من المصالح الت  تتناول هذا الموضوع من منظور حماية سياسات الصحة العمومية فيما يتعلق بمكافحة التبغ              
  .مصالح راسخة أخرى لدوائر صناعة التبغ
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 عن الرأي في الصحف أو األعمال الفنية أو         ويمكن في بعض الحاالت أن تتضمن محتويات اإلعراب         -٣٠
األكاديمية أو في التعليقات االجتماعية أو السياسية عناصر ال يمكن تبريرها ألسـباب تحريريـة أو فنيـة أو                   
أكاديمية أو اجتماعية أو سياسية، ويجب اعتبارها من صميم اإلعالن أو الترويج أو الرعاية بدالً من اعتبارها                 

وتلك، بوضوح، الحالـة    . أو فنية أو أكاديمية أصيلة أو تعليقات اجتماعية أو سياسية أصيلة          محتويات تحريرية   
عندما يتم إدراج محتوى ما ألسباب تجارية تتعلق بالتبغ، مثل دفع أموال مقابل إقحام منتجات التبغ أو صورها                  

  .في وسائل اإلعالم
  

  التوصية
  

عالن عن التبغ والترويج له ورعايته مع األنمـاط         من الضروري أال يتعارض تنفيذ الحظر الشامل لإل       
المشروعة من التعبير عن الرأي، مثل التعبير عن الرأي في الصحف أو األعمال الفنية أو األكاديمية                

ومع ذلك ينبغي لألطراف أن تتخـذ تـدابير لمنـع           . أو التعليقات االجتماعية أو السياسية المشروعة     
صحف أو األعمال الفنية أو األكاديمية أو في التعليقات االجتماعية أو           استغالل التعبير عن الرأي في ال     

  .السياسية المشروعة من أجل الترويج لتعاطي التبغ أو لمنتجات التبغ
  

  ظهور التبغ في وسائل اإلعالم الترفيهية
  

عاب، يمكن  إن ظهور التبغ في أعمال وسائل اإلعالم الترفيهية، مثل األفالم والعروض المسرحية واألل              -٣١
  :ومن ثم ينبغي أن تتخذ األطراف التدابير التالية. 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                  •

المسؤولون التنفيذيون القائمين عليها فـي   أو تُعرض فيها صور أي نمط من هذا القبيل، أن يشهد            
كل شركة من الشركات التي أسهمت في إنتاج العمل اإلعالمي الترفيهي المعني أو توزيعـه أو                
عرضه بأنهم لم يحصلوا في مقابل ظهور منتجات التبغ في العمل على أي أمـوال أو هـدايا أو                   

دة خاصة بالعالقـات العامـة أو أي   دعاية مجانية أو قروض دون فوائد أو منتجات تبغ أو مساع     
  .شيء أياً كانت قيمته

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

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

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

بما فيها الرسـوم    (يكفل عدم إظهار وسائل اإلعالم الترفيهية الموجهة إلى األطفال          و) القُصر لها 
  .منتجات التبغ أو إظهار تعاطيها أو صورها) المتحركة

  
  التوصية

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

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

  .التبغيضع في الحسبان ظهور منتجات 
  

  االتصاالت في دائرة تجارة التبغ
  

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

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

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

  .إلى المعلومات بناء على ذلك
  

لصانعة للتبغ من الحظر الشامل لإلعالن عـن        ويمكن إعفاء النشرات الصحفية الصادرة عن الجهات ا         -٣٤
التبغ والترويج له ورعايته، ولكن ال ينبغي منح هذا اإلعفاء إال إذا كانت هذه النشرات الصحفية موجهة فقـط                   
إلى موظفي الجهة الصانعة وإلى المتعاقدين معها ومورديها وسائر شركائها في األعمال التجاريـة، علـى أن                 

  .ات مقتصراً على أولئك األشخاص أو تلك الكياناتيكون توزيع هذه النشر
  

  التوصية
  

ينبغي أن يتم تحديد أي استثناء من الحظر الشامل على اإلعالن عن التبغ والترويج له ورعايتـه وأن                  
  .يتم تطبيقه بصرامة

  
  المبادئ الدستورية فيما يتعلق بفرض الحظر الشامل

  
تورها، أو تفرض المبادئ الدستورية الخاصـة بهـا،         ينبغي ألي طرف من األطراف التي يفرض دس         -٣٥

 قيوداً شاملة بقدر اإلمكان على ضوء تلك   من االتفاقية  ١٣قيوداً على تنفيذ الحظر الشامل، أن يطبق وفقاً للمادة          
بـسبب دسـتورها أو     "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       ". وريةمبادئها الدست 
حمايـة  "، وعلى ضوء الغرض العام لالتفاقية، وهو "التبغ والترويج له ورعايته يحد من استهالك منتجات التبغ      

 المدمرة الناجمة عـن تعـاطي       األجيال الحالية والمقبلة من العواقب الصحية واالجتماعية والبيئية واالقتصادية        
  ). من االتفاقية٣المادة " (التبغ والتعرض لدخانه

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

   من االتفاقية٤-١٣االلتزامات المتعلقة بالمادة 
  

ة تلتزم األطراف بفرض حظر شامل على اإلعالن عن          من االتفاقي  ٣-١٣ و ٢-١٣بمقتضى المادتين     -٣٧
). أو فرض قيود شاملة بقدر اإلمكان على ضوء دساتيرها أو مبادئها الدسـتورية            (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 ٢-١٣ المادتين   بالتزاماتها بمقتضى 
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المحدودة للغاية من االتصاالت أو التوصيات أو األعمال التجارية بعد تنفيذ الحظر الشامل، وقد تستمر بعـض             
 الدستورية الخاصة   أشكال اإلعالن عن التبغ والترويج له ورعايته في األطراف التي تمنع دساتيرها أو المبادئ             

  .بها فرض الحظر الشامل
  

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

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

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

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

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

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

خاطئاً عن الخصائص أو اآلثار الصحية أو األخطار أو االنبعاثات بشأن منتج أو منتجات التبغ، أو عن اآلثار                  
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.يمكن أن تكون مضللة أو أن تعطي انطباعاً خاطئاً

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

عـالن أو التـرويج أو      تصاحب أي إعالن عن التبغ أو ترويج له أو رعايته، على أال يقل بروزهـا عـن اإل                 
وينبغي أن تحدد السلطات المعنية محتوى التحذيرات والرسائل الالزمـة، وأن تبلـغ بفعاليـة عـن                 . الرعاية

المخاطر الصحية والطابع اإلدماني لتعاطي التبغ وأن تثني عن تعاطي منتجات التبغ وتزيـد التحفيـز علـى                  
تحذيرات أو الرسائل األخرى التي تشترطها األطـراف        وللوصول إلى الفعالية القصوى لل     .اإلقالع عن تعاطيه  

من االتفاقية ينبغي أن تتساوق هذه التحذيرات والرسائل مع التحذيرات أو الرسائل            ) ب(٤-١٣ بمقتضى المادة 
  .من االتفاقية ١١األخرى الخاصة بالتغليف والتي تشترطها األطراف في إطار المادة 

  
وائر صناعة التبغ أن تكشف للسلطات الحكومية المعنية عـن أي           وينبغي أن تشترط األطراف على د       -٤١

وينبغي أن يتم الكشف عن هذا على فترات منتظمة محـددة بموجـب             . إعالن أو ترويج أو رعاية مما تقوم به       
وينبغي أن يشمل ذلك الكشف عن المعلومات الكلية أو المعلومات بحسب العالمة            . القانون وتلبية لطلبات محددة   

  :ة بخصوص ما يليالتجاري
  

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

  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(١-١١دة انظر الما    ٢



(Draft) FCTC/COP/3/22    

21 

اإلعـالن  هوية كل الكيانات المشاركة في اإلعالن والترويج والرعاية، بما في ذلـك حمـالت                 •
  والتوزيع؛

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

  .عالن أو الترويج أو الرعايةمقدار الموارد المالية أو الموارد األخرى المستخدمة في اإل  •
  

 مع ضمان   ١،)عن طريق شبكة اإلنترنت مثالً    (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                   ئر  تنفقه دوا 
األطراف التي ليس لديها حظر شامل فإنه ينبغي لجميع األطراف أن تنفذ التدابير الموصى بها بما يتماشى مع                  

كمـا أن   . ٤-١٣نة فـي المـادة       والتي تشجع األطراف على تنفيذ تدابير تتجاوز التزاماتها المبي         ٥-١٣ المادة
مطالبة دوائر صناعة التبغ بالكشف عما تنفقه على كل أنشطة اإلعالن والترويج والرعاية التي تنخـرط فيهـا      
يمكن أن يساعد األطراف التي تعتبر أنها تفرض حظراً شامالً في تحديد أي أنشطة إعالن أو ترويج أو رعاية                   

ويمكـن أن تكـون الشـتراطات       . ر صناعة التبغ بما يعد خرقاً للحظر       تشارك فيها دوائ   ال يغطيها الحظر، أو   
الكشف فائدة إضافية هي ثني دوائر صناعة التبغ عن االنخراط في أنشطة اإلعالن عن التبغ أو الترويج له أو                   

  .رعايته التي يمكن أن تنخرط فيها لوال ذلك
  

  التوصية
  

 بخصوص أي   من االتفاقية  ٤-١٣ في المادة    ينبغي أن تفي األطراف باالشتراطات المنصوص عليها      
وينبغي أن . شكل من أشكال اإلعالن عن التبغ أو الترويج له أو رعايته لم يحظر بعد بموجب االتفاقية             

تحظر األطراف جميع أشكال الترويج ألي منتج من منتجات التبغ بأي وسيلة كاذبـة أو خادعـة أو                  
 تحذيرات أو رسائل صحية أو غيرهـا مـن          وأن تفرض ؛  مضللة أو يحتمل أن تعطي انطباعاً خاطئاً      

 دوائر صناعة التبغ بالكشف للـسلطات عـن أي شـكل            وأن تطالب التحذيرات أو الرسائل المالئمة؛     
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      

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

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

  
                                                           

 بخصوص تعزيز حصول عامة النـاس علـى         ١٢من المادة   ) 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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  .ومن الجلي أن فعالية الحظر المحلي يمكن أن تُقوض ما لم يكن هناك تعاون دولي في هذا الصدد  -٤٥
  

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

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

والناشئة التقنية المتاحة لذلك الطرف، فرض حظر شامل على أنشطة اإلعالن والترويج والرعاية عبر الحدود               
  ."أصالً من داخل إقليمه

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

داخل إقليم الطرف، سواء أكانت موجهة إلى أشخاص داخل إقليم الطرف أم إلى أشخاص داخـل أقـاليم دول                   
فعل ومن الصعب غالباً التفريق بين المطبوعات أو المنتجات الموجهة إلى دولة المنشأ أو المستعملة بال              . 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
يم الطرف، سواء   أو بواسطة أي تكنولوجيا اتصاالت أخرى عابرة للحدود من قبل أي شخص أو كيان داخل إقل               

  .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

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

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

  . أم الدولة المنشأ
  

  أنشطة اإلعالن عن التبغ والترويج له ورعايته عبر الحدود التي تدخل إقليم الطرف
  

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

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

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

وينبغي أن تنظر األطراف فـي      . 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       
اخل إقليم الطرف فإنه ينبغـي أن يتحمـل         أو نشرها أو توزيعها من قبل مواطني الطرف أو الكيانات القائمة د           

 وينبغي أيـضاً تطبيـق      ١.المسؤولية هؤالء المواطنون وهذه األطراف، وفرض الحظر إلى أقصى حد ممكن          
                                                           

ويجوز أن تخضع كيفية التعامل مع       .في بعض الظروف أن يفرض أيضاً حظره على غير مواطنيه         لطرف  يجوز ل     ١
  .مواطني األطراف األخرى ألحكام أحد البروتوكوالت الممكنة بشأن اإلعالن والترويج والرعاية عبر الحدود
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 أو أي   بصريةالحظر على كل محتويات شبكة اإلنترنت المتاحة داخل إقليم الطرف، وعلى أي مواد سمعية أو                
قليم الطرف أو يتم استقباله بشكل آخر داخل إقليم الطرف، سواء أكان             إلى داخل إ   مواد سمعية بصرية يتم بثها    

  .ذلك موجهاً إلى أشخاص داخل إقليم ذلك الطرف أم ال
  

  التوصية
  

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

الحدود والتي تنشأ من داخل أقاليمها، وذلك بالطريقة ذاتها التي يتم بها حظر أو تقييد اإلعـالن عـن                   
وينبغي أن تستخدم األطراف حقها السيادي في اتخاذ إجراءات فعالة         . التبغ والترويج له ورعايته محلياً    
ل اإلعالن عن التبغ والترويج له ورعايته يدخل أقاليمها، سواء أكـان            لتقييد أو منع أي شكل من أشكا      

وارداً من األطراف التي تطبق قيوداً أم من كيانات غير أطراف، مع اإلقرار بأنه قد يتعين في بعض                  
  .األحوال تناول اإلجراءات الفعالة في أحد البروتوكوالت

  
  الكيانات المسؤولة

  
وينبغـي أن تقـع     . سؤولة تحديداً واسع النطاق يشمل سلسلة التسويق الكاملة       ينبغي تحديد الكيانات الم     -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

  
فة إلى ذلك هناك كيانات أخرى عديدة تنخرط في اإلعالن عن التبغ والترويج له ورعايتـه،                وباإلضا  -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        . ورعايتهإنتاج وإقحام ونشر اإلعالن عن التبغ والترويج له         

هي الكيانات التي تقدم أي شكل ذي صلة من أشكال المساهمة، والكيانات التي تتلقى أي شكل ذي صـلة مـن      
وعندما ينطـوي   . أشكال المساهمة، وأي وسطاء يسهلون تقديم وتلقي أي شكل ذي صلة من أشكال المساهمة             

لترويج له على إجراء اتصاالت تعتمد طريقة تحميل المسؤولية للكيانات على دورها فـي              اإلعالن عن التبغ وا   
وينبغي أن تقع المسؤولية على القائم      . إنتاج ونشر محتوى االتصاالت وعلى ما لديهم من إمكانيات التحكم فيها          

وينطبـق ذلـك علـى      . جبالنشر إذا كان يعلم، أو إذا كان في وضع يتيح له أن يعلم بمحتوى اإلعالن والتروي               
وسائل اإلعالم أو تكنولوجيا االتصاالت المعنية أياً كانت، ولكنه ينطبق بوجه خاص على التحكم في المحتوى                

  .الموجود على شبكة اإلنترنت والتابع االصطناعي الذي يقوم بالبث المباشر
  
  

  :وفيما يتعلق بجميع أشكال وسائل اإلعالم واالتصاالت  -٥٦
  

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

المواد المطبوعة، والمذيعين، ومنتجي األفالم، وبرامج التليفزيون واإلذاعة، واأللعاب، والعروض 
شبكة اإلنترنت، والهواتف المحمولة، والتوابع االصـطناعية، ومنتجـي محتويـات           المباشرة، و 

  ).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  ) مثل االلتزام بحذف المحتوى أو إبطال االطالع عليـه        (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  
  . اإلعالن عن التبغ والترويج له ورعايتهوجود

  
  .وينبغي عادة أن تقع المسؤولية، في حالة الكيانات االعتبارية، على عاتق الشركة وليس على عاتق الموظف

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

  .رق الحظر الشاملإذا اتُفق على أنه يخ
  

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

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

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

  .التبغ أو الترويج له أو رعايته في أي محتوى تنتجه

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

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

 وهي وحدات الخدمة الحاسوبية الموصولة بـشبكة اإلنترنـت          ،الجهات التي تستضيف المحتوى     •
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         
أو إبطال   اإلعالن عن التبغ والترويج له ورعايته        زمة بحذف ملتالجهات التي تستضيف المحتوى     

  .االطالع عليه بمجرد أن تتلقى إشعاراً يخبرها بالمحتوى

، وهم الكيانات التي تسهل وضع المحتوى من قبـل مـستخدمي            مقدمو خدمات تصفح المحتوى     •
 خدمات تصفح   وينبغي أن يكون مقدمو   . خدمات االتصاالت، مثل محركات البحث على اإلنترنت      

بمجرد أن تتلقى   اإلعالن عن التبغ والترويج له ورعايته       ملتزمين بإبطال االطالع على     المحتوى  
  .إشعاراً يخبرها بالمحتوى

، وهم الكيانات التي تقدم خدمات االتصاالت للمستخدمين        مقدمو خدمات االتصال بشبكة اإلنترنت      •
وينبغـي أن يكـون مقـدمو       . لهاتف المحمول النهائيين، مثل مقدمي خدمات اإلنترنت وشركات ا      
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بمجـرد  اإلعالن عن التبغ والترويج له ورعايته       ملتزمين بإبطال االطالع على     خدمات االتصال   
  .أن تتلقى إشعاراً يخبرها بالمحتوى

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

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

  .ضوء اإلمكانات التقنية
  

  التوصية
  

لترويج له ورعايته تحديداً واسـع النطـاق،        ينبغي تحديد الكيانات المسؤولة عن اإلعالن عن التبغ وا        
  .وينبغي أن يعتمد تحديد كيفية تحميلها المسؤولية على الدور الذي تضطلع به

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

يه بالجملـة ومـستورديه   له أو رعايته، وعادة ما تكون تلك الجهة من صانعي التبغ وموزع      
  .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

التبغ والترويج له ورعايته على األشـخاص أو        ينبغي أن يحظر االنخراط في اإلعالن عن          -
  ).مثل منظمي التظاهرات والرياضيين والمشاهير(الكيانات 

على كيانات أخرى تشارك فـي      ) كااللتزام بحذف المحتوى  (ينبغي تطبيق التزامات خاصة       -
رويج أنشطة وسائل اإلعالم التماثلية أو الرقمية بعد أن تتلقى إشعاراً باإلعالن عن التبغ والت             

  .له ورعايته
  

  اإلنفاذ المحلي للقوانين الخاصة باإلعالن عن التبغ والترويج له ورعايته
  

  الجزاءات
  

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

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

  .الرعاية
  

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

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

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

  .تمويل اإلعالنات التصحيحية أو المضادة  •
  

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

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

  .الكيان المؤسسي
  

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    

وفي حاالت عدم االمتثال يمكن سحب الترخيص لمدة محددة أو          . طيع أن يضمن االمتثال للشروط القانونية     يست
وفيما يتعلق بالكيانات المسؤولة التي ال تنخرط بشكل مباشر في إنتاج التبغ أو بيعه، مثـل المـذيعين،                  . إلغاؤه

ج االمتثال لألحكام الخاصة بـاإلعالن      ينبغي أن يتم، عند اشتراط حصول هذه الكيانات على التراخيص، إدرا          
  .عن التبغ والترويج له ورعايته ضمن معايير منح التراخيص أو تجديدها أو تعليقها أو سحبها

  
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           
  ).والتحذيرات، والقرارات اإلدارية، والغرامات الدورية، مثالً

  
  الرصد واإلنفاذ وإتاحة اللجوء إلى العدالة

  
ينبغي أن تعين األطراف سلطة مختصة ومستقلة لرصد وإنفاذ القـوانين، وأن تمنحهـا الـصالحيات                  -٦٥

بغي أن تتمتع تلك الوكالة بصالحية التحقيق في الشكاوى، ومصادرة ما يـتم             وين. والموارد الالزمة للقيام بهذا   
  .أو استهالل اإلجراءات القانونية المالئمة/ من اإلعالن أو الترويج بشكل غير قانوني، والبت في الشكاوى و

  
أن ويمكـن   . وينبغي إشراك المجتمع المدني والمواطنين في رصد الحظر المفروض وإنفاذه بفعاليـة             -٦٦

يتُوقع من المجتمع المدني، وخصوصاً كيانات من قبيل منظمات الصحة العمومية أو منظمات الرعاية الصحية               
أو الوقاية أو حماية الشباب أو المنظمات التي تدافع عن حقوق المستهلكين، أن تقوم بالرصد الدقيق وينبغي أن                  

  .اوىينص التشريع على أن من حق أفراد الجمهور أن يتقدموا بالشك
  

وعالوة على ذلك ينبغي إتاحة خيارات القانون المدني من أجل مناهضة اإلعالن عن التبغ والتـرويج                  -٦٧
وينبغي أن يتيح القانون الوطني ألي شخص مهتم أو ألي منظمة غير حكومية مهتمة البدء فـي                 . له ورعايته 

  .ته بصورة غير مشروعةاتخاذ اإلجراءات القانونية ضد اإلعالن عن التبغ والترويج له ورعاي
  

ويجوز أن يشمل برنامج اإلنفاذ تخصيص خط هاتفي ساخن ومجاني لتلقي الـشكاوى، أو تخـصيص       -٦٨
  .موقع على اإلنترنت أو نظام مماثل لتشجيع الناس على اإلبالغ عن االنتهاكات
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  التوصية
  

 سلطةن يعين كل طرف     وينبغي أ . متناسبة ورادعة فعالة و ينبغي لألطراف أن تُدخل وتطبق عقوبات       
. تنظيمية مستقلة ومختصة لرصد وإنفاذ القانون، وأن يمنحها الصالحيات والمـوارد الالزمـة لـذلك            

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

  تثقيف الجمهور وتوعية المجتمع
  

 ينبغي أن تعمل األطراف على تعزيز وتدعيم توعية الجمهور ١فاقية من االت١٢تماشياً مع روح المادة      -٦٩
. بشأن اإلعالن عن التبغ والترويج له ورعايته في كل قطاعات المجتمع باستخدام وسائل االتـصال المتاحـة                

شاملة وينبغي لألطراف القيام بجملة أمور منها اعتماد تدابير مالئمة لتعزيز اإلتاحة الواسعة للبرامج الفعالة وال              
الخاصة بالتثقيف وتوعية الجمهور والتي تركز على أهمية الحظر الشامل وتثقيف الجمهور بخصوص ضرورة 
فرضه وتشرح أسباب اعتبار أنشطة اإلعالن، والترويج والرعاية التي تقوم بها دوائر صناعة التبغ أمراً غير                

  .مقبول
  

تمع لرصد االمتثال واإلبالغ عن حـاالت انتهـاك         ومن العناصر األساسية لإلنفاذ االلتزام بدعم المج        -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

  
بغي أن تنفذ األطراف برامج لتثقيف الجمهور وتوعيته، وأن تبلغ أفراد المجتمع بالقوانين القائمـة               وين  -٧١

بشأن اإلعالن عن التبغ والترويج له ورعايته، وبالخطوات التي يمكنهم اتخاذها مـن أجـل إبـالغ الوكالـة                   
وات التي يمكنهم اتخاذها ضـد      الحكومية المعنية بأي شكل من أشكال اإلعالن أو الترويج أو الرعاية، وبالخط           

  .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                  
نين المضادة  له، والسبل التي      بضرورة التخلص من اإلعالن عن التبغ والترويج له ورعايته، وبالقوا         

  .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
ف أيضاً على مدى تعاون األطراف علـى        المبادرات التي تتخذها األطراف، كل على حدة، فحسب ولكنها تتوق         

وسيكون التعاون الدولي الفعال ضـرورياً للـتخلص مـن          . التصدي لإلعالن عن التبغ والترويج له ورعايته      
  .اإلعالن عن التبغ والترويج له ورعايته محلياً وعبر الحدود

  
لدولي بالفعل، بما فـي ذلـك   وعلى األطراف في االتفاقية، التي أعلنت التزامات فيما يتعلق بالتعاون ا            -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   
ل المعلومات العلمية والتقنية واالجتماعيـة االقتـصادية والتجاريـة          تباد (٢٠ من المادة    ٤وخصوصاً الفقرة   

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

  ).الموارد المالية (٢٦والمادة 
  

 يوصي أيضاًٍ مؤتمر األطـراف بتـدابير  وباإلضافة إلى التوصيات الواردة في هذه المبادئ التوجيهية         -٧٤
 ، فيمـا يتعلـق    أخرى من شأنها أن تسهم في التخلص من اإلعالن عن التبغ والترويج له ورعايته عبر الحدود               

 هذه التدابير على أنشطة اإلعالن عـن         ولتطبيق .ئر أشكال التعاون بين األطراف    بتيسير تبادل المعلومات وسا   
، مع االعتراف بإمكانية استفادة األطراف من تبادل المعلومات          فائدته أيضاً  التبغ أو الترويج له أو رعايته محلياً      

شأن أنشطة اإلعالن   بوالتجارب والخبرات بشأن جميع أنشطة اإلعالن عن التبغ والترويج له ورعايته، وليس             
  .عن التبغ والترويج له ورعايته عبر الحدود فقط
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  التذييل
  

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

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

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

يـديو واألقـراص    واألفالم وأقراص الفيديو الرقمية وتسجيالت الف     ) 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 وضع العالمات التجارية، بما في ذلك       •
 أو  الشعاراتأو مخططات األلوان أو     التجارية  مثل استخدام ألوان العالمات     (المركبات والمعدات   
  ؛)الماركات المسجلة

   البيع؛مراكزعرض منتجات التبغ في   •

   بيع منتجات التبغ؛ماكينات  •

  ؛عن طريق شبكة اإلنترنتبيع منتجات التبغ   •

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

وهو إدراج أحد منتجات التبغ أو إحدى الخدمات المتعلقة به أو إحـدى ماركاتـه               (إقحام المنتج     •
مقابل تلقي أموال أو مكافآت ذلك و) ظر أعالهان(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

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

عروض الترويج التحفيزية أو مخططات استبقاء الزبائن، مثل توزيع القسائم التي ترد قيمتها عند                •
  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(استهداف األفراد مباشرة بالمواد الترويجية   •
  ؛"البحوث" أو "مسوحات المستهلك"أو التسويق عن بعد أو 
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  ترويج المنتجات المخفضة األسعار؛  •

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

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

  ؛)معينة من المنتجات

   المنتج؛ تصميمالتغليف وسمات  •

 مقابل االقتصار على بيع منتج معين أو منتجـات          المدفوعات أو المكافآت األخرى التي تقدم في        •
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       •
ية وأماكن العروض الموسيقية والراقصة والمؤسسات االجتماعيـة أو         األنشطة الرياضية والترفيه  

  في التظاهرات ذات الصلة بها؛

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

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

  المسؤولية االجتماعية للشركات، أم ال؛

كال الدعم من قبل دوائر صناعة التبغ إلـى القـائمين           تقديم الدعم المالي أو أي شكل آخر من أش          •
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
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   من جدول األعمال١-٤البند 
  
  

  بمنتجات التبغ ل بشأن االتجار غير المشروعوضع بروتوكو
  

  مؤتمر األطراف،
  

  ؛FCTC/COP2(12)إذ يذكّر بقراره 
  

 عن وضع   FCTC/COP/3/4وإذ يحيط علماً بتقرير هيئة التفاوض الحكومية الدولية الوارد في الوثيقة            
  بروتوكول بشأن االتجار غير المشروع بمنتجات التبغ؛

  
الطلبات المقدمة من هيئة التفاوض الحكومية الدوليـة بخـصوص          وإذ يعترف على وجه الخصوص ب     

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

  :يقرر ما يلي
  

/  حزيـران  ٢٨أن تُعقد الدورة الثالثة لهيئة التفاوض الحكومية الدولية في الفترة الممتدة من               )١(
  يف؛ في جن٢٠٠٩يوليو /  تموز٥يونيو إلى 

  
، إذا اقتـضت    ٢٠١٠أن لهيئة التفاوض الحكومية الدولية أن تقرر عقد دورة رابعة في عام               )٢(

الضرورة ذلك، بغرض تقديم نص لمسودة بروتوكول بشأن االتجار غير المشروع بمنتجات التبغ إلى              
  قاد؛، على أن تحدد هيئة مكتب مؤتمر األطراف موعد ومكان االنعدورة مؤتمر األطراف الرابعة

  
 من  ١-٢٨أن تتضمن مدة والية مسؤولي مكتب هيئة التفاوض الحكومية الدولية، طبقاً للمادة               )٣(

النظام الداخلي لمؤتمر األطراف، دورات هيئة التفاوض الحكومية الدولية المقرر عقدها بين الـدورة              
  الثالثة والدورة الرابعة لمؤتمر األطراف؛

  
تفاوض الحكومية الدولية بخصوص عقـد اجتماعـات تـشاور          أن يوافق على اقتراح هيئة ال       )٤(

  إقليمية قبل الدورة الثالثة؛
  

أن يشجع األطراف على تقديم مساهمات خارجة عن الميزانية ليتسنى ألمانة االتفاقية تنظـيم                )٥(
 عمليات االستعراض التي يضطلع بها الخبراء واجتماعات التشاور اإلقليمية وإطالة مدة انعقاد الدورة            

  الثالثة من ستة أيام عمل، وفقاً للميزانية المحسوبة حالياً، إلى ثمانية أيام عمل؛
  

  :يطلب إلى أمانة االتفاقية ما يلي  )٦(
  

أن تتخذ ما يلزم من ترتيبات، بما فيها ترتيبات الميزنة، لالضـطالع بعمـل هيئـة                )أ(
ستنفذ رهناً   ٤-١في الفقرة   التفاوض الحكومية الدولية، مع مالحظة أن األنشطة المشار إليها          

  باألولويات التي يحددها مؤتمر األطراف؛
  

أن تيسر مشاركة األطراف المنخفضة الدخل واألطراف المصنفة ضمن الـشريحة             )ب(
  .الدنيا من الدخل المتوسط في هيئة التفاوض الحكومية الدولية
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   من جدول األعمال٤-٤البند 
  
  

  اتفاقية من ١١وضع مبادئ توجيهية لتنفيذ المادة 
  منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ

  
  

  مؤتمر األطراف،
  

 من اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ، والتي تنص على أن ٧إذ يذكر بالمادة 
   من االتفاقية؛١٣ إلى ٨يقترح مؤتمر األطراف مبادئ توجيهية مناسبة لتنفيذ المواد من 

  
توسـيم   (١١بقراره القاضي بإنشاء فريق عامل لوضع مبادئ توجيهية بشأن تنفيذ المـادة             إذ يذكّر   و

 من االتفاقية، وتقديم مسودة المبادئ التوجيهية إلى مؤتمر األطراف في دورتـه الثالثـة             )وتغليف منتجات التبغ  
(FCTC/COP2(14))؛  

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

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

  : ما يلييقرر
  
  بصيغتها الواردة في المرفق؛ من االتفاقية ١١أن يعتمد المبادئ التوجيهية لتنفيذ المادة   )١(
  
 أن تتيح، عن طريق موقع على اإلنترنت، الدراسات والبحـوث           أن يطلب من أمانة االتفاقية      )٢(

   من االتفاقية؛١١وسائر المواد المرجعية المستخدمة في إعداد المبادئ التوجيهية لتنفيذ المادة 
  
 مـن   ١١أن يطلب من أمانة االتفاقية أن تضع في اعتبارها المبادئ التوجيهية لتنفيذ المـادة                 )٣(

   من استمارة التبليغ التي تستعملها األطراف للوفاء بالتزامات         ٣دة أسئلة الفئة    االتفاقية عند إعداد مسو 
   من االتفاقية؛٢١التبليغ المقررة بموجب المادة 

  
أن يطلب من أمانة االتفاقية أن تدعو مبادرة المنظمة للتحرر من التبغ إلى القيام، بالتشاور مع   )٤(

حية بإنشاء وتجديد قاعدة بيانات مركزية دولية لهذه        األطراف الراغبة في وضع تحذيرات ورسائل ص      
التحذيرات والرسائل والتي قد ال تكون لها حقوق تأليف ونشر أو التي تتطلب الحصول على رخصة،                

  بما في ذلك تلك الممنوحة مجاناً؛
  
ت أن يطلب من أمانة االتفاقية أن تشجع استعمال قاعدة البيانات المركزية الدوليـة للتحـذيرا             )٥(

  والرسائل الصحية المصورة؛
  
أن يطلب من أمانة االتفاقية أن تيسر بناء على الطلب منح الرخص بين األطراف كلما كانت                  )٦(

  الرخصة مطلوبة الستعمال التحذيرات والرسائل الصحية المصورة؛
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  مـن االتفاقيـة    ٢٢أن يشجع كل طرف على أن يقوم، مع مراعاة االلتزامات بموجب المادة               )٧(
، بتضمين تقاريره الدورية الخاصة بتنفيذه لالتفاقيـة        من االتفاقية ) أ(٥-٢٦بعد اإلحاطة علماً بالمادة     و

  من هذا القرار؛) ٦(و) ٤(أية إجراءات يتخذها بمقتضى الفقرتين 
  
  .أن ينظر أثناء دورته الخامسة فيما إذا كان سيستهل مراجعة هذه المبادئ التوجيهية  )٨(
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  المرفق
  

  تغليف وتوسيم منتجات (١١مبادئ التوجيهية لتنفيذ المادة المسودة 
  بشأن مكافحة التبغ منظمة الصحة العالمية اإلطارية من اتفاقية )التبغ

  
  

   المصطلحاتواستعمالالغرض والمبادئ 
  

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

مساعدة األطراف على الوفاء بالتزاماتها بمقتضى المـادة        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
  . بالنسبة له، تدابير فعالة بشأن التغليف والتوسيماالتفاقية

  
  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  بمبدأجملة أمور،  ، في   على أن تستهدي األطراف   
  .وخطر الموتلدخانه من عواقب صحية وطابع إدماني 

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

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

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

  .ذهاتتخ وأن تسعى إلى تنفيذ أنجع التدابير التي يمكنها أن ،توسيمالتغليف والخاصة بال
  
 من المبادئ األساسـية    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
  

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

   اإلدارية أو التنفيذية؛والمراسيمالحصر، التشريعات والقوانين واللوائح 
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 المـستهلك   ا يـشتريه  كرتونـة أو   / و عبـوة  رسالة مدونة داخل     أي" إعالن داخلي "يقصد بمصطلح   
  مثل الوريقات أو الكراسات الصغيرة؛بالتجزئة، 

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

  .غالفها الخارجي على تلصق علبة السجائر أو الذي يلف
  

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

عالية التحذيرات والرسائل الصحية تزداد      أن ف  البيناتوتثبت  . اإلبالغ بمخاطر التبغ الصحية والحد من تعاطيه      
ذات  أن تكون التحذيرات     األرجح فإن من    والنصية فقط ومقارنة 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   تحفزهم أكثر على اإلقالع عنه       التبغ و  من يتعاطون 
ممن يقـل    في إبالغ السكان     وفعالة بوجه خاص   ، الزمن فعالة على مر   ذات الصور واألكبر حجماً   التحذيرات  

 صر األخـرى التـي    ومن العنا . على الصحة  بآثار التبغ    والصغاراألطفال  بينهم اإللمام بالقراءة والكتابة ومن      
وفي أعلـى هـذه المـساحة       تعزز الفعالية وضع التحذيرات والرسائل الصحية على مساحة العرض الرئيسية           

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

  
  عناصر التصميم

  
  الموضع 

  
 جعـل  على أن يتخذ كل طرف ويطبق تدابير فعالة لـضمان            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        والرسائل الصحية تكون أظهر للعيان عندما توضع في الجزء العلوي ال          
. 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
  

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

  ؛إلى حد بعيد  للعيانالصحية ظاهرة

كـي  على مساحات العرض الرئيسية، وخصوصاً في الجزء العلوي منها ال في الجزء السفلي، وذلك               
   للعيان؛تكون أظهر

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

  .للعبوةوالخارجية 
  

لتوسـيم  وينبغي أن تكفل األطراف عدم حجب التحذيرات والرسائل الصحية بعالمـات التغليـف وا                -١٠
 حجـم    األطراف، عند تحديد   كما ينبغي أن تكفل   . األخرى الالزمة أو باإلعالنات التجارية الخارجية والداخلية      

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

  
،  والرسائل ضع التحذيرات 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(

  . وغير ذلك من األدوات مثل األدوات التي تستخدم لتدخين النارجيلةالسجائرلف وورق 
  

  الحجم 
  

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

 ينبغي  ه فإن رسائل الصحية تزداد بزيادة حجمها    نات أن فعالية التحذيرات وال    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      جزء ممكن من هذه المساحة    تسعى إلى تغطية أكبر     أن  و
أكثر من  (محدد ولون وبأسلوب اسهل قراءتهعة بالبنط العريض بأحرف ذات حجم يالتحذيرات والرسائل مطبو

  . عموماًكي تكون أوضح للعيان وأسهل قراءة) لون
  

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

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

  
  استخدام الصور 

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

لتحذيرات نات أن ا  وتثبت البي . نقوشاًأو  منتجات التبغ قد تتخذ شكل الصور أو النقوش أو تشمل صوراً            وتوسيم  
. تلك التي تشمل نصوصاً فقط     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  ) لغاتلا(لغة  ال وإلى غير القادرين على قراءة       والكتابة

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

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

  
  ؛ لفتاً للنظريرجح أن تكون أكثر

   التبغ أنها أكثر فعالية؛يرى من يتعاطون

   بمرور الزمن؛يرجح استمرار وضوحها

   بشكل أفضل؛تبلغ بمخاطر تعاطي التبغ على الصحة

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

   على ذلك؛وعقد النيةعن 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   لويمكن أيضاً     -١٦
  . عموماًاألغلفة وأن تقلل جاذبية العبوات

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

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

 ويمكن أيضاً   . اإلنترنت وعلى شن حمالت إعالمية جماهيرية      لكبما في ذ  تنفيذ تدخالت أخرى لمكافحة التبغ،      
  .م الصوراستخدا المجال أمام األطراف لمنح رخص لجهات اختصاص أخرى من أجل يفسح ذلكأن 
  

  األلوان 
  

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

وينبغـي أن   .  فقـط  اللونين األسود واألبيض  بدالً من طباعتها ب   ) أربعة ألوان (والرسائل الصحية بألوان كاملة     
الـصحية   وضوح عناصر التحذيرات والرسـائل       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
وينبغي أن تبحث األطراف إمكانية استخدام كال       .  الصحية  يتعين بعده تغيير محتوى التحذيرات والرسائل      موعد

  .نمطي التغاير
  

نات تشير إلى أن أثر التحذيرات والرسائل        البي حيث إن ،  أثر هام  التحذيرات والرسائل الصحية     ولجدة  -٢٠
 علـى التحـذيرات والرسـائل       خال تغييرات دورية  أما إد  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  . واحدية التي يتعين عرضها في آن       وينبغي أن تحدد األطراف عدد التحذيرات والرسائل الصح         -٢١

 محددة لكي يتسنى عـرض كـل        سالسلصحية في   الرسائل  التحذيرات و الطباعة  األطراف  ينبغي أن تشترط    
بل لكـل   عالمة تجارية   مجموعة تنتمي إلى     لكل    ال  بالتجزئة العبوات المبيعة  من   واحدة منها على عدد متساوٍ    
  .لكل حجم علبة ونوعهاوتجارية ال صنف ينتمي إلى هذه العالمة

  
 ذوينبغي أن تنظر األطراف في تعيين مجموعتين أو أكثر من التحذيرات والرسائل الصحية المحددة من  -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           للتناوباألطراف فترة تدريجية    

  .معاًفي آن 
  

  محتوى الرسائل 
  

اثها الوقع المرجو منها، احتمال إحدأن يعزز  استخدام طائفة من التحذيرات والرسائل الصحية من شأن  -٢٣
 التحـذيرات  تتنـاول وينبغـي أن  . مختلف النـاس ألن أصداء التحذيرات والرسائل المختلفة تجد ضالتها لدى    

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

  
  ؛تعاطي التبغالع عن إسداء المشورة بشأن اإلق

  ؛تسبب التبغ بطبيعته في اإلدمان

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

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

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

  .الضارة وممارسات دوائر صناعة التبغ
  

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

  .والداعمةوالمعلومات اإليجابية 
  

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

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

  .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      أو رقم خط هاتفي مجاني        عنوان على اإلنترنت   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

  
 على أن يشترط كل طرف أن تظهر التحذيرات والمعلومات األخرى           من االتفاقية  ٣-١١لمادة  تنص ا   -٢٨

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

  
 أن تُعـرض  ومن الممكن في دوائر االختصاص التي تُستخدم فيها أكثر من لغـة رئيـسية واحـدة                   -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 دائرمختلفة أو الجمع بين أكثر من لغةاستخدام 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        بغي حول ما إذا كان ين     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 للعزو إلى المصدر   اقتضى األمر إصدار بيان      وإذا.  تأثير التحذيرات  اً عن االهتمام بعيد 

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

  .أم أن يقلل تأثيره المصدر مصداقية التحذير العزو إلىاستخدام 
  

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

  . قراءتهكي تسهل في الوقت نفسه أن يكون كبيراً بما فيه الكفاية كما ينبغي 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 المادة لهذه المنتجات، باإلضافة إلى التحذيرات المحددة في ال التغليف والتوسيم الخارجيينشكمن أ

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

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

 مادة ٦٠ يعرضك ألكثر من التدخين"و." من المواد المسرطنةعلى مادة البنزين المعروفة بأنها يحتوي  السجائر  
 مـساحة العـرض     على أجزاء من   هذه المعلومات    ظهارإكما ينبغي أن تشترط األطراف      ." كيميائية مسرطنة 



(Draft) FCTC/COP/3/22      

40 

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

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

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

   ."تروزاميناتنيال منخفضة من
  

  .٤٥ إلى ٤٣ ه باالقتران مع الفقراتوينبغي قراءة الفقرات الثالث الواردة أعال  -٣٥
  

  االشتراطات الفعالة للتغليف والتوسيمعملية وضع 
  

  فئة المنتجاالعتبارات الخاصة ب
  

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

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

 وتبغ الغليون ولفافـات البيـدي   الذي ال يدخنغ، كالسجائر والسيجار والتبغ    منتجات التب  حسب اختالف مختلفة  
  .رجيلة، وذلك للتركيز بشكل أفضل على األضرار الصحية الناجمة عن كل منتجاوتبغ الن

  
  أنواع التغليف المختلفة

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

 وينبغي أن تبين كيفية تطبيق التحذيرات والرسائل الصحية المقترحة على كل نوع تغليف وشكله،               ،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   الصافيةغلفة   أو العلب الكرتونية أو األغلفة الشفافة أو األ        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 
  

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

من دون قصد على زيادة الرغبة فـي        ، من قبيل العمل     المتعمدةويمكن أن يتيح هذا االختبار تحديد اآلثار غير         
 دعوة فئات المجتمع المدني غير المنتسبة        النظر في  وينبغي. التدخين، وتقييم مدى مالءمتها من الناحية الثقافية      
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 قبل الطرح في السوق أقل تكلفة من       االختبار   يكون قد وأخيراً. عمليةإلى دوائر صناعة التبغ لإلسهام في هذه ال       
  .التدابير القانونية في مرحلة الحقةإدخال تعديالت على 

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

 مجموعات بسيطة يتم التركيـز عليهـا مـن        ويمكن الحصول على معلومات قيمة من       . باهظ التكلفة معقداً أو   
ويمكن تنفيذ االختبار بالتزامن . نت بوصفها بديالً سريعاً ورخيص التكلفة     المستهدفين أو من شبكة اإلنتر    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.  الصحية الجديدة هذه التحذيرات والرسائليري األطراف على إدخالالجماه

  .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 ة  جديدالصحية  الرسائل  التحذيرات و تزداد فعالية ال    -٤٢
وينبغي تزويد وسائل اإلعالم بالمعلومات في الوقت المناسب، ألن التغطية اإلعالمية تعزز األثـر              . ومستدامة

  . الجديدة الصحيةالتثقيفي للتحذيرات والرسائل
  

  فرض قيود فعالة على التغليف والتوسيم
  

  المضللة أو الخادعةم  التغليف والتوسي أشكالمنع
  

 على أن يتخذ كل طرف ويطبق وفقاً لقانونه الوطني تدابير فعالـة             من االتفاقية  )أ(١-١١تنص المادة     -٤٣
لضمان عدم الترويج عن طريق تغليف منتج التبغ وتوسيمه، ألي منتج من منتجات التبغ بأي وسيلة كاذبـة أو                   

ن خصائصه أو آثاره الصحية أو أخطاره أو انبعاثاته، بما في           مضللة أو خادعة أو قد تعطي انطباعاً خاطئاً ع        
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، وهذه القائمة هي     "لطيفة"أو  " خفيفة للغاية "أو  " خفيفة"أو  " رقليلة القا "مثل  

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

  .المستهلك
  

 مثـل  التغليف والتوسيم،    في ات النسب الدالة على حصائل االنبعاث     إدراجوينبغي أن تحظر األطراف       -٤٤
 عالمة تجاريـة أو ماركـة تجاريـة         ضمن عند استخدامها    حتىنسب القار والنيكوتين وأول أكسيد الكربون،       

المـستمدة مـن    و الـدخان    ات والنيكوتين والحصائل األخرى النبعاث     القار انبعاثات 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      .  هي أقل ضرراً من السجائر التي يرتفع فيها مستوى الحصائل المذكورة           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

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

  التغليف البسيط
  

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

 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      من قبل تقنيات تصميم العلب    وأن يتصدى ل   ،التحذيرات والرسائل 
  .غيرها ضرراً من أقلالمنتجات 

  
  التدابير القانونية

  
  صياغة التدابير

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

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

  
  إدارة التدابير

  
  تنفيذ التـدابير المتعلقـة بتغليـف       مراقبةينبغي أن تحدد األطراف السلطة أو السلطات المسؤولة عن            -٤٨
مسؤولية ال السلطة المعنية التي تتحمل      جعلمسألة ضمان   األطراف   كما ينبغي أن تبحث      .وسيم منتجات التبغ  وت

وفي حال تكليف هيئة حكومية أخرى      . شؤون مكافحة التبغ هي نفسها المسؤولة عن إدارة التدابير القانونية         عن  
  بطاقات التوسيممواصفات تحديد ي  فتسهملسلطة الصحية المعنية أن  ينبغي لبمسؤولية إدارة التدابير

  
  نطاق ال
  

 بالتساوي من االتفاقية  ١١ أن تكفل أن تنطبق أحكام التغليف والتوسيم المتصلة بالمادة            لألطراف 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  تُعد   محلياً أو تُستورد أو   
  . األطراف الحاالت التي تنطبق فيها التدابير على المنتجات المصدرةتبحث

  
  التكاليف

  
  الـصحية  ينبغي أن تكفل األطراف تحميل دوائر صناعة التبغ تكاليف وضع التحـذيرات والرسـائل               -٥٠

  . بمكونات منتجات التبغ وانبعاثاتها على أغلفة المنتجاتالخاصةوالمعلومات 



(Draft) FCTC/COP/3/22    

43 

  المسؤولية 
  

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

الحصر، االلتزامات بشأن تحذير المـستهلكين     دوائر صناعة التبغ، بما فيها على سبيل المثال ال         علىالتزامات  
  .من األخطار الصحية الناجمة عن تعاطي التبغ والتعرض لدخانه

  
  الخاصةاألحكام 

  
لتفصيل من أجل   ينبغي أن تكفل األطراف أن تُدرج في تدابيرها القانونية مواصفات واضحة ومبينة با              -٥٢

منـع  من أجـل     تنفيذ التحذيرات والرسائل الصحية، و     صانعي التبغ ومستورديه عن    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
  

  ؛)٣٧رجى الرجوع إلى الفقرة ي(التغليف والمنتجات 

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

  كان هناك أكثر من لغة واحدة؛

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

  التحذيرات والرسائل الجديدة؛

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

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

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

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

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

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

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

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

   الالصقة واألغطيةبطاقات التوسيم
  

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

 إزالتها وكانت تُستخدم فقط     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

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

  . بالتجزئة المسؤولية القانونية عن االمتثال لتدابير تغليف المنتجات وتوسيمهاالتي 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 ينبغيو  -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    المعنيةينبغي أن تبحث األطراف مسألة منح السلطات          -٥٨

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

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

  
  مهل التنفيذ

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

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

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

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

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

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

  
  نفاذ اإل
  

  البنية التحتية والميزانية
  

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

  
  االستراتيجيات 

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

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

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

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

وينبغي عند االقتضاء إبـالغ     . مباني المؤسسات التجارية حسب اللزوم    في  تفتيش  اليمكن توسيع نطاقها ليشمل     
  . في مراكز البيع على عينات عشوائيةمنتظملفحص ع أصحاب المصلحة بأن منتجات التبغ ستخض

  
  عدم االمتثاللالتصدي 

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

توقـع،  هـو الم   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 
  

  ىالشكاو
  

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

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

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

  .ف والتوسيماألخرى في جهودها الرامية إلى تنفيذ تدابيرها المتعلقة بالتغلي
  

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

  
  تأثير التدابير على السكان

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

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

  . الفعليةوتغييرات السلوك تغيير السلوك ونواياوالتصورات عن المخاطر، 
  

  جعية والمتابعةالبيانات المر
  

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

  
  الموارد

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

  .المتاحةالموارد والخبرات و 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

  
 الـذي يتـسم باألهميـة والتغيـر         التقدم في مجال مكافحة التبغ    ي من أجل    ال غنى عن التعاون الدول      -٧٢

، التنفيـذ  على تبادل المعارف والخبرات بغية تعزيز التقدم المحرز في           من االتفاقية وتنص عدة مواد    . المستمر
  واألطراف التي تمـر اقتـصاداتها بمرحلـة         األطراف مع التركيز بوجه خاص على احتياجات البلدان النامية       

 نقل الخبرات التقنية والعلمية والقانونيـة والتكنولوجيـا،         على تعزيز  التعاون بين األطراف     ومن شأن . انتقالية
 هذا التعاون ومن أمثلة.  على مستوى العالممن االتفاقية  ١١ تنفيذ المادة    أن يعزز ،  ٢٢ المادة   حسبما تنص عليه  

طراف لدوائر االختصاص األخـرى التـي تطلـب          األ قبل تكاليف من    ودون بسرعة وسهولة    التراخيصمنح  
 علـى ضـمان إتاحـة        أن يساعد كـذلك     التعاون الدولي  ومن شأن . ذات الصور  الصحية   تحذيراتهام  ااستخد

  . صعيد العالمىمعلومات متسقة ودقيقة فيما يتصل بمنتجات التبغ عل
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برات في تفنيد حجج دوائـر       الخبرات القانونية وغيرها من الخ     تبادلوينبغي أن تسعى األطراف إلى        -٧٣
  .صناعة التبغ المناهضة لتدابير التغليف والتوسيم

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

  . والتوسيمالمتعلقة بالتغليفمعرفتها بالخبرات الدولية لتحسين 
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   من جدول األعمال٨-٤البند 
  
  

  فيما يتعلق( زراعة التبغ المستدامة اقتصادياً وعة الدراسة المعنية ببدائلمجم
  )اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ من ١٨ و١٧بالمادتين 

  
  

  مؤتمر األطراف،
  

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

 بشأن إنشاء مجموعة دراسة معنية بالمحاصيل البديلة، وبقـراره          FCTC/COP1(17)وإذ يذكّر بقراره    
FCTC/COP2(13)               ل مجموعة الدراسة المعنية ببدائل زراعة التبغ المـستدامةببشأن مواصلة هذا العمل من ق 

  اقتصادياً؛
  

الوثيقـة  (راسة المعنية ببدائل زراعة التبغ المـستدامة اقتـصادياً          وإذ يحيط علماً بتقرير مجموعة الد     
FCTC/COP/3/11(؛  

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

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

  
   من االتفاقية؛٣-٥وإذ يؤكد مجدداً على التزام األطراف بالمادة 

  
وإذ يضع في الحسبان العمل الهام الجاري تحت مظلة فرقة عمل األمـم المتحـدة المـشتركة بـين                   

 الكبيرة من الوكاالت التي لديها خبرة معتـرف        الوكاالت المخصصة المعنية بمكافحة التبغ، والسيما المجموعة      
بها في هذا المجال، بما في ذلك مكتب األمم المتحدة لألغذية والزراعة وبرنـامج األمـم المتحـدة اإلنمـائي                    

  وبرنامج األمم المتحدة للبيئة والبنك الدولي وغيرها من الوكاالت،
  
  : ما يلييقرر  

  
ئل زراعة التبغ المستدامة اقتصادياً يحـل محـل مجموعـة           أن ينشئ فريقاً عامالً معنياً ببدا       )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(

ويشتمل ذلك وال يقتصر على نُظم الزراعة البديلة، مع مراعاة العوامـل            الرزق البديلة لها،    
  الصحية واالجتماعية والبيئية واالقتصادية؛
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توحيد المصطلحات والصكوك والمتغيرات المستعملة في معالجة هـذا الموضـوع             )ب(
  لتحقيق الغرض من االتفاقية وفقاً للمعايير والممارسات الدولية؛

  
الدراسات الخاصة بآثار زراعة التبغ على الـصحة والبيئـة والبنيـة            تعزيز إجراء     )ج(

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

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

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

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

 ومجاالت التعاون مع المنظمات الحكومية الدولية المعنية، مثل فرقة عمل األمم المتحدة             آليات
المشتركة بين الوكاالت المخصصة المعنية بمكافحة التبغ، وال سيما منظمة العمـل الدوليـة              

مم المتحدة لألغذية والزراعـة ومنظمـة األمـم         وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ومنظمة األ     
المتحدة للتنمية الصناعية ومكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والبنك الـدولي            
والمنظمات غير الحكومية ذات الخبرة المالئمة في تعزيز أسباب الرزق البديلة لزراعة التبغ             

  المستدامة، مثل نُظم الزراعة البديلة؛
  
ع خيارات سياسية وتوصيات، استناداً إلى ما ورد أعاله وحسبما يراه الفريـق             وض  )ز(

   مؤتمر األطراف؛، وعرضها على نظر 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          قرير حسب اإلمكان  على أن يشمل هذا الت    

   من االتفاقية؛١٨ و١٧المادتين 
  
  :تحديد أعضاء الفريق العامل مبدئياً على النحو التالي  )٣(

  
  .البرازيل والهند والمكسيك: ونالميسرون الرئيسي

 ومـالي  الشعبية و الديمقراطيةجمهورية البنغالديش وجمهورية إيران اإلسالمية و:  الشركاء
  . وتركيا وجمهورية تنزانيا المتحدةتايلند والجمهورية العربية السورية والفلبينو
  

تعلن فيه األطراف ألمانة االتفاقيـة      آخر موعد    ٢٠٠٩يناير  /  كانون الثاني  ٣١أن يحدد يوم      )٤(
  عن مشاركتها في الفريق العامل بصفة الشريك؛

  
 التي تتمتـع بخبـرة      المختصةحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية      دعوة المنظمات ال    )٥(

   هذه المسألة إلى المشاركة في الفريق العامل وفقاً لطلب أمانة االتفاقية؛فيخاصة 
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أن يطلب من أمانة االتفاقية اتخاذ ما يلزم من ترتيبات، بما في ذلك ترتيبات الميزنـة، كـي                    )٦(
 وأن تضمن، بالتشاور مع هيئة المكتب، أن تتاح مسودة النص لألطراف         يضطلع الفريق العامل بعمله،   

عن طريق موقع محمي على اإلنترنت مثالً، وأن تتمكن األطراف من اإلدالء بتعليقاتها قبـل تعمـيم                 
  التقرير المرحلي على مؤتمر األطراف؛

  
  :أن يعتمد الجدول الزمني الوارد أدناه  )٧(
  

ما تم طلبه، لألطراف إلبداء     إتاحة التقرير المرحلي، مثل   
  تعليقاتها

قبل انعقاد دورة مؤتمر األطراف الرابعة بـستة        
  شهور على األقل

قبل انعقاد دورة مؤتمر األطراف الرابعة بثالثـة          للتقديم إلى أمانة االتفاقية بغرض تحرير النص وترجمته
  شهور على األقل

 األطراف الرابعة بـستين     قبل انعقاد دورة مؤتمر     للتعميم على مؤتمر األطراف
 من النظـام الـداخلي      ٨المادة  (يوماً على األقل    
  )لمؤتمر األطراف
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   من جدول األعمال٦-٤البند 
  
  

  في التخلص من  التدابير التي من شأنها أن تسهم
  والرعاية عبر الحدود اإلعالن والترويج

  
  

  مؤتمر األطراف،
  

إنشاء فريق عامل معني بوضع مبادئ توجيهية لتنفيذ المادة         لقاضي ب  ا FCTC/COP2(8)إذ يذكر بقراره    
 من اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ، وبتقديم توصيات بخـصوص العناصـر                ١٣

الرئيسية لبروتوكول متعلق باإلعالن والترويج والرعاية عبر الحدود، والتي من شأنها أن تكمل هذه المبـادئ                
جيهية، وبخصوص سائر التدابير التي من شأنها أن تسهم في التخلص من اإلعالن والترويج والرعاية عبر                التو

  الحدود؛
  

  ؛(…)FCTC/COP3 و(…)FCTC/COP3وإذ يأخذ في اعتباره قراريه 
  

  :يقرر  )١(
  

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

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

 بالمزيدتقيم آثار التوصيات وتقترح ما يلزم من خيارات للنهوض  أمانة االتفاقية أن يطلب إلى  )٢(
  .لى الدورة الرابعة لمؤتمر األطراف إتقريراً بذلكتقدم أن من األعمال، و
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  المرفق
  

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

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

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

  .التوصيات
  

  التوصيات
  
مية إلى التخلص من اإلعالن عن التبغ والترويج له         أن فعالية الجهود الرا    ، 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،                 

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

، وخـصوصاً   ")علومـات البحوث والمراقبة وتبادل الم    ("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    ")االت العلمية والتقنية والقانونية وتوفير الخبـرات ذات الـصلة         التعاون في المج   ("٢٢والمادة  

  :؛ يوصي بما يلي")الموارد المالية("
  

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

 التوجيهية الخاصة بالمـادة  يتم تنقيحها كي تراعي األحكام األساسية التي تشملها المبادئ     -
   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                 

  ؛"جابة نعم يرجى إعطاء التفاصيلورعايته؟ إذا كانت اإل

  ؛"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(
والترويج والرعاية  اإلعالن والترويج والرعاية عبر الحدود، وبمثابة وسيلة لإلخطار بحاالت اإلعالن           

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

                                                           
  .A/FCTC/COP/1/DIV/8 الوارد في الوثيقة FCTC/COP1(14)القرار     ١
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  :فرع ال يصل إليه سوى األطراف ويحتوي على  )١(

  ل التابعة لألطراف؛قائمة محدثة بنقاط االتصا  )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؛

  :ىفرع ال يصل إليه سوى األطراف والمراقبين ويحتوي عل  )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(

   أو األمانة ويمكن تقاسمها مع الجمهور؛المعلومات التي تقدمها األطراف  )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(
  

  :ن حماية البيانات الشخصية واألسرار التجاريةأن األطراف، مع ضما  )٣(
  

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

لترويج لـه   عندما يخطرها طرف آخر بأن هناك شكالً من أشكال اإلعالن عن التبغ وا              -
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؛

حـسب  تستخدم موقع اإلنترنت لتبادل المعلومات ذات الصلة مع األطراف األخـرى، و             -
  :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؛

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



(Draft) FCTC/COP/3/22      

54 

  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؛  •

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

  التحقيقات الجارية أو إجراءات اإلنفاذ، حسب االقتضاء؛  •

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

  الوالية القضائية، بما في ذلك الروابط بهذه الوالية القضائية؛  •

  امج التثقيف أو التدريب أو توعية الجمهور المخططة أو المنفذة؛بر  •

 األمانة بالخبراء، سواء أكانوا حكوميين أم غير حكوميين، الذين بإمكانهم تقـديم             تخطر  -
  المساعدة التقنية والتدريب التقني إلى األطراف بشأن المسائل ذات الصلة؛

  
يد الـدولي وبالطريقـة التـي يقررهـا مـؤتمر      أن يتم االضطالع بالمهام التالية على الصع     )٤(

  :األطراف
  

إرسال إخطار من أحد األطراف أو من المراقبين بأي حالة من حاالت اإلعالن عن التبغ   -
أو الترويج له أو رعايته عبر الحدود إلى نقطة االتصال المعنية في الطرف الذي يبـدو                

ج له أو رعايته عبر الحدود تنشأ،       أن هذه الحالة من حاالت اإلعالن عن التبغ أو التروي         
  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؛

ا في ذلك األسـاليب     موافاة األطراف بأحدث المستجدات عن التطورات ذات الصلة، بم          -
واألشكال الجديدة والمستجدة من اإلعالن والترويج والرعايـة عبـر الحـدود، وعـن              
التطورات ذات الصلة في مجال التكنولوجيا، وإبالغ األطـراف، وإبـالغ المـراقبين              

  والجمهور، حسب االقتضاء، بهذه التطورات؛

باإلعالن عـن التبـغ والتـرويج      تسهيل تقديم المساعدة التقنية إلى األطراف فيما يتعلق           -
  والرعاية عبر الحدود؛
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تقدير احتياجات البحوث فيما يتعلق باإلعالن عن التبغ والترويج لـه ورعايتـه عبـر                 -
الحدود، وإبالغ هذه االحتياجات إلى األطراف وهيئـات تمويـل البحـوث والبـاحثين              

  المهتمين؛

 الدوليـة واإلقليميـة المعنيـة       االتصال بالهيئات ذات الصلة، بما في ذلـك المنظمـات           -
  ؛١٣والمنظمات غير الحكومية المعنية، بشأن تنفيذ المادة 

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

علقة باإلعالن عن التبغ والترويج له ورعايتـه        تعزيز وعي الجمهور بشأن المسائل المت       -
  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 

تسهيل التعاون الدولي فيمـا يتعلـق       تقديم تقارير منتظمة عن فعالية الترتيبات المحددة ل         -
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(
ن عن التبغ والترويج له ورعايته عبر الحدود، بما في ذلك           بالمعلومات ذات الصلة فيما يتعلق باإلعال     

  :ما يلي
  
أو نشر اإلعالن عـن  / أو إقحام و/ األشخاص أو الكيانات ممن هو مسؤول عن إنتاج و     -

  التبغ والترويج له ورعايته عبر الحدود؛

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

  التطورات في مجال التكنولوجيا؛  -

  االحتياجات والفرص في مجال البحوث؛  -

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

أن تبحث أمانة االتفاقية آليات تقديم أي مساعدة من أجل إتاحة الترتيبات من النوع المـشار                  )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؛
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أن يتم إنشاء فريق خبراء معني باإلعالن عن التبغ والترويج له ورعايتـه عبـر الحـدود،                   )٧(
  :بالمهام التاليةوتكليفه 

  
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؛

 والترتيبات المحددة لتسهيل التعـاون      ١٣ية لتنفيذ المادة    رصد ومراجعة المبادئ التوجيه     -
  الدولي بين األطراف فيما يتعلق باإلعالن عن التبغ والترويج له ورعايته عبر الحدود؛

  .تقديم تقارير إلى مؤتمر األطراف، من خالل األمانة، عن أداء مهامه  -
  
  
  

=     =     =  


