
 

 منظمـة الصحـة العالميـة
 A/FCTC/INB5/3 هيئة التفاوض الحكومية الدولية

 2002أغسطس /  آب5 المعنية باتفاقية منظمة الصحة العالمية
 اإلطارية بشأن مكافحة التبـغ

  الدورة الخامسة
   من جدول األعمال المؤقت3البند 

 
 
 

 وضع مسودة اتفاقية منظمة الصحة العالميـة
 أن مكافحة التبغ والتفاوض بشأنهااإلطارية بش

 
 

 نصوص وتعاريف مقترحة للنص الجديد للرئيس
 2002مايو /  أيار15حتى 

 
 
ي     -1 ودة ف ة، والمعق ة الدولي اوض الحكومي ة التف ة لهيئ دورة الرابع ة لل ة الختامي ة العام د الجلس /  آذار23بع

دعوها          2002مارس   دم، في موعد أقصاه             ، ُأرسلت مذآرة شفوية إلى جميع الدول األعضاء ت ى أن تق ار  15 إل /  أي
ة                     2002مايو   يس هيئ ى رئ ة المقترحة إل ق بمسودة االتفاقي ا يتعل ديها فيم د تكون ل ، أية نصوص مقترحة أخرى ق

دها        . التفاوض ة جرى تحدي وُدعي المشارآون آذلك إلى تقديم التعاريف المقترحة لعشرة مصطلحات متشعبة الدالل
 .ثناء الدورة الرابعةمن خالل مشاورات موسعة أ

 
ة      -2 ل االقتصادي اإلقليمي ات التكام دى منظم ا وإح الي بيانه دول األعضاء الت دمت ال ب ق ذا الطل ة له وتلبي

د                 : نصوصًا مقترحة وهي    اال، والهن ة، وغواتيم ا، والجماعة األوروبي دا، والصين، وآوب تراليا، وآن ر، وأس الجزائ
وب ش     ( يم جن ي إقل اء ف دول األعض ن ال ة ع يانياب ا،    1)رق آس رويج، وبنم ار، والن يك، وميانم ان، والمكس  والياب

ا،          وب أفريقي لوفاآيا، وجن ورية، وس ة الس ة العربي ي، والجمهوري اد الروس ا، واالتح ة آوري ين، وجمهوري والفلب
 .وترد هذه المقترحات أدناه. وتايلند، والواليات المتحدة األمريكية

 
ي تش    -3 ة، والت ة التالي مت الوثيق د قس زأين  وق ى ج فوية، إل ذآرة الش ى الم ى   . ير إل ف عل زء أل وي الج يحت

اريف ى التع اء عل وي الجزء ب ة ويحت اء . النصوص المقترح م ب ق القس رة ) 1(ويتعل اريف المصطلحات العش بتع
ة ية المتشعبة الدالل اء . الرئيس ق القسم ب اريف لمصطلحات إضافية، ويتعل دول األعضاء تع دمت بعض ال ) 2(وق

ألن المقترحات والتعليقات قدمـت بالترتيب       " األبجدي"وقد اسُتخدم الترتيب    . المصطلحات اإلضافية بتعاريف هذه   
ة                 الموجود سلفًا لورقات الرئيس المشارك والتي شكلت أساس المناقشة أثناء الدورة الرابعة لهيئة التفاوض الحكومي

 2.الدولية

                                                           
 .، وسري النكا، وتايلندبنغالديش، وبوتان، وجمهورية آوريا الديمقراطية الشعبية، والهند، وإندونيسيا، وملديف، وميانمار، ونيبـال    1

ائق     2  A/FCTC/INB4/2(a), A/FCTC/INB4/2(a) Amend.1, A/FCTC/INB4/2(b), A/FCTC/INB4/2(c) Part 1الوث
A/FCTC/INB4/2(c) Part 2, A/FCTC/INB4/2(c) Part 3, A/FCTC/INB4/2(c) Part 4, A/FCTC/INB4/5.                              
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دول األعضا            -4 ي وردت من ال ة         وبعض التعليقات التقنية الت ذه الوثيق رد في ه ولكن يمكن الحصول      . ء ال ت
 1.على نسخ منها عند الطلب

 
 النصوص المقترحة -ألف

 
 الديباجة -ألف

 
 نص مقترح من آندا

 
أن استراتيجيات                           ى مخاطر مرتبطة بخصائص الجنسين، وب غ ينطوي عل اطي التب أن تع تقر األطراف ب

 . أساليب ومنطلقات تراعي تلك الخصائصمكافحة التبغ ينبغي أن تعالج هذه الشواغل وأن تشمل
 

 نص مقترح من المكسيك
 

ف     غ، ومختل ة التب تراتيجيات مكافح ات واس إن سياس ددة ف اطر مح ى مخ وي عل غ ينط رًا ألن التب نظ
 .عناصرها، ينبغي أن تشمل أساليب ونهوجًا تدمج مفاهيم الجنس االجتماعي

 
 الغرض المنشود -جيم

 
 .مادة جيملم ترد أية نصوص مقترحة لل 

 
 المبادئ التوجيهية -دال

 
 نص مقترح من آندا

 
أن استراتيجيات                           ى مخاطر مرتبطة بخصائص الجنسين، وب غ ينطوي عل اطي التب أن تع تقر األطراف ب

 .مكافحة التبغ ينبغي أن تعالج هذه الشواغل وأن تشمل أساليب ومنطلقات تراعي تلك الخصائص
 

 نص مقترح من الصين
 
اطي                   ينبغي أّال    -5 ـز االعتب ائل التميي يلة من وس تشكل تدابير مكافحة التبغ المتخذة لحماية صحة اإلنسان وس

 .أو غير المبرر في التجارة الدولية
 

 )نيابة عن الدول األعضاء في إقليم جنوب شرق آسيا(نص مقترح من الهند 
 
 .تحذف -9
 
 

                                                           
 .int.FTC@whoالدآتور دوغالس بيتشر على عنوان البريد اإللكتروني : ات إلىترسل الطلب    1
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 نص مقترح من اليابان

 
 ].ة آلية تمويل عالمية ، بما في ذلك إقام[ تحذف العبارة  -4
 
 .نوافق على الخيار الثاني -5
 

 نص مقترح من جنوب أفريقيا وأيدته أستراليا وآندا والمكسيك ونيوزيلندا
 

غ أن         . تنطوي مكافحة التبغ على مخاطر مرتبطة بخصائص الجنسين            وينبغي الستراتيجيات مكافحة التب
 .غة تراعي تلك الخصائصتعالج هذه الشواغل، وأن تشمل أساليب ومنطلقات ول

 
 نص مقترح من تايلند

 
ادئ      ور، بالمب ة أم ي جمل تهدي األطراف ف ا، تس ذ أحكامه ة وتنفي ذه االتفاقي ن ه ود م دف المنش وغ اله لبل

 :المحددة أدناه
 
ى صحة اإلنسان                       -1 ره الحالي عل ة دون استشرائه والحد من أث غ والحيلول اطي التب ع تع ينبغي أن يكون من

ا ولخفض معدالت                       والبيئة من ض   راد وتعزيزه ع األف ة صحة جمي ك من أجل حماي رورات الصحة العمومية، وذل
املة                            ة ش اذ إجراءات وطني المي، من خالل اتخ وطني والع ى الصعيدين ال التبغ عل ات المرتبطة ب المراضة والوفي

 .ومنسقة ومتعددة القطاعات ومن خالل استجابات دولية
 
ومات آاملة عن الطبيعة اإلدمانية والقاتلة لتعاطي التبغ، وحماية الجميع من  ينبغي تزويد عامة الناس بمعل   -2

 .التعرض لدخان التبغ المنتشر في البيئة، ومن العواقب الصحية لالعتماد على التبغ وإدمان النيكوتين
 

 االلتزامات العامة -هاء
 

 )نيابة عن الدول األعضاء في إقليم جنوب شرق آسيا(نص مقترح من الهند 
 
يقوم آل طرف، حسب االقتضاء، بوضع وتنفيذ استراتيجيات وسياسات وتشريعات وطنية شاملة ومتعددة        -1

غ،                   ة أخـرى لمكافحة التب رامج وطني ى جانب ب ا إل ًا واستعراضها وإنفاذه ديثها دوري غ وتح القطاعات لمكافحة التب
 .االقتضاءآالمعايير مثًال، وفقًا ألحكام هذه االتفاقية وبروتوآوالتها حسب 

 
 نص مقترح من جنوب أفريقيا

 
 :تمثل أحكام هذه االتفاقية معايير دنيا ال قصوى لمكافحة التبغ وال تؤثر بأي حال على حق األطراف في 

 
 اعتماد تدابير وطنية أخرى آما أنها ال تمس التدابير التي اتخذها بالفعل أحد األطراف؛ )أ( 
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ة،             الدخول في اتفاقات ثنائية أو مت      )ب( ة أو دون اإلقليمي ات اإلقليمي عددة األطراف، بما في ذلك االتفاق
ه بمقتضى                   ات مع التزامات دابير أو االتفاق أو قضايا متصلة أو إضافية لالتفاقية، شريطة أن تتمشى هذه الت

 .وتبلغ األطراف المعنية هذه التدابير أو االتفاقات إلى أمانة االتفاقية. هذه االتفاقية وبروتوآوالتها
 

دابير                     وفي حالة وجود أي تناقض بين هذه االتفاقية أو أي من بروتوآوالتها وأي اتفاق دولي آخر تسري ت
 .حماية الصحة العمومية وتعزيزها

 
 نص مقترح من تايلند

 
ات       -1 ددة القطاع املة ومتع ة ش ريعات وطني ات وتش تراتيجيات وسياس ذ، اس ل طرف بوضع وتنفي وم آ يق

ام              لمكافحة التبغ وتحديثه   ا دوريًا واستعراضها وإنفاذها إلى جانب تدابير وبرامج أخرى، آالمعايير مثًال، وفقًا ألحك
 .هذه االتفاقية وبروتوآوالتها عند االقتضاء

 
 :لبلوغ هذه الغاية على آل طرف أن يقوم، قدر المستطاع، بما يلي -2
 

ا              )أ( غ، أو تعزيزه ويًال         إقامة آلية وطنية للتنسيق في مجال مكافحة التب ـا تم ة وتمويله  إذا آانت قائم
 آافيًا، مع االنتفاع بمساهمات المصادر الحكومية ومصادر المجتمع المدني ذات الصلة؛

 
ة                 )ب( اتخاذ تدابير تشريعية وتنفيذية وإدارية والتعاون مع سائر األطراف على وضع سياسات مالئم

 .التبغ في البيئةلمنع وخفض تعاطي التبغ وإدمان النيكوتين والتعرض لدخان 
 

 التدابير السعرية والضريبية الرامية إلى الحد من الطلب على التبغ -واو
 

 نص مقترح من اليابان
 
 ]".المنسقة ]/[ التدريجية "[ وعبارة " والضريبية"تحذف آلمة  -1
 

 ".والضريبة"تحذف آلمة  
 

 ]".التدابير "[ تختار عبارة  
 

 ]".يمكن أن تكون "[ تختار عبارة  
 

 . ]".بمنتجات التبغ... وتتفق األطراف على أن "[ تحذف عبارة  
 
مع اإلقرار بحق السيادة الذي يخول الدول تحديد سياساتها الضريبية، يضع آل طرف في الحسبان غاياته                 -2

ة      ة المتعلق التبغ،  الوطنية في مجال الصحة العمومية فيما يتعلق بتعاطي التبغ لدى تحديد سياساته الضريبية الوطني  ب
 :وينبغي أن تتضمن هذه التدابير ما يلي. عن طريق اتخاذ تدابير تشريعية أو تنفيذية أو إدارية

 
 .في نهاية الجملة" للعمالء الموجودين في نطاق اختصاصها"تضاف عبارة  )أ(
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دل استهالك          "وتحذف عبارة   " ضرائب"بعد آلمة   " مناسبة"تضاف آلمة    )ب( أنها تخفيض مع من ش
 ".لى نحو تدريجيالتبغ ع

 
 .تحذف )ج(
 
 ".بقدر اإلمكان وفي إطار"بعبارة " وفقا لـ"يستعاض عن عبارة  )د(
 

 التدابير غير السعرية الرامية إلى الحد من الطلب على التبغ -زاي
 

 نص مقترح من الجماعة األوروبية ودولها األعضاء
 
1- 
 

بة  )ب( دابير مناس ذ ت اد وتنفي ة[ اعتم ة، حسب توصيات منظم ؤتمر األطراف /  الصحة العالمي ] م
 ؛)مكررب (لتنظيم محتويات منتجات التبغ، تستند إلى المعايير الصناعية المشار إليها في 

 
ايير  ) مكررب ( اة مع ع مراع ايير الصناعية ذات الصلة، م ة المع ى وضع ومواءم اون عل التع

ق   غ، والتحق ات التب ات منتج وى وانبعاث اس محت ة، وقي ات، الصحة العمومي ذه القياس ة ه ن دق م
ـة الصحة             اييس ومنظم د المق ة لتوحي ة الدولي بالتشاور مع الهيئات الدولية المختصة، مثل المنظم

 ].ولجنة الدستور الغذائي [ العالمية، ومراعاة خبرة مختبرات تحليل التبغ 
 

 :لضمان ما يلي] المالئمة [ اعتماد وتنفيذ التدابير  )د(
 

يلة         عدم الترويج من خال    )1( ة وس غ بأي تج من منتجات التب ل تغليف التبغ، وتوسيمه ألي من
ًا        ] على أي نحو آخر     [ أو خادعة   ] أو ال أساس لها     [ آاذبة أو مضللة     أو يمكن أن تعطي انطباع

ه             ] أو أن تخفف من شأن      [ خاطئًا عن خصائصه     ى الصحة أو مخاطره أو انبعاثات اره عل أو [ آث
 ؛]تشجع االستهالك 

 
ة "أو  ] قليلة القار   [ استخدام عبارات مثل    عدم   )2( ة   "أو  " خفيف ة للغاي ة "أو  " خفيف أو " لطيف

ر  ابهة أو أي تعبي ارة مش ة، أو صورة أو [ نص ]/، [ أي عب ة رمزي جلة أو عالم ة مس أو مارآ
أي شكل        ] نقش آخر    د   [ على أي عبوة ب ًا     ] ق ر مباشر      [ يعطي انطباع رًا أو غي أن أحد   ] مباش ب

 من غيره؛] للصحة [ أقل ضررًا منتجات التبغ 
 
 :ينبغي أن تحمل آل علبة أو عبوة من منتجات التبغ )3(
 

يجوز أن   ] متغايرًا  ] [ عامًا   [ واضحًا وظاهرًا للعيان ومقروءاً   تحذيرًا صحيًا    )1(
ه   ش تفرض رُّه [ تصحبه صورة أو نق لطات الصحية ] تق ةالس ة الوطني  أو و المختص

ة       ة، ويصور العواقب الضارة      يتمشى مع مواصفات منظم  ]بالصحة  [ الصحة العالمي
وة خالف           [ المترتبة على استهالك التبغ      ام ألجزاء العب وإلى أنه تم استخدام التغليف الع

ذه   ]. نص يدرج   [  وفقًا للمرفق    ]تلك التي يشترط وضع رسائل إلزامية عليها         وتظهر ه
ى  ارزة عل ذيرات بصورة ب طح ا التح ن الس ى م زء األعل امي، الج ر ألم طح األآث  الس
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ـل عـن               / وضوحًا و  زًا ال يق خمسة وعشرين    [ أو ثاني سطح واضح للعلبة، وتشغل حي
امي أو      ) ] %50(خمسين في المائة    [  %35 ) ]%25(في المائة    من هذا السطح األم

 .، لهذين السطحين معًا]الخلفي [ 
 
غ         [  )2( ار     [ تشير بوضوح إلى حظر بيع منتجات التب ل أعم ة     لمن تق هم عن الثامن

 ]؛]للقصَّر في مصطلح القانون المحلي ]/[ عشرة 
 
ات       ] [ وذات مغزى    [ تقدم معلومات واضحة      )3( ك بيان ا يقتضي األمر ذل وحيثم

ات   [ عن المكونات السامة في منتجات التبغ والدخان        ] مناسبة وآمية    د    ] االنبعاث ي ق الت
 ؛]، وآذلك ] [ أآسيد الكربون وخاصة بالنسبة للقار والنيكوتين وأول [ يحدثها، 

 
ل  )4( ان وأن تحم ادة زاي البي ي الم ددة ف تج المح ن المن ات ع أو ) [ ج(1-المعلوم

 ؛]البيانات المقررة بأي شكل آخر 
 
 ؛] الحالية 3-1تدرج المادة [ أن تحمل العالمة المحددة في المادة  )5(
 
 .أن تغلف في عبوة تبين أي تالعب )6(
 

تج في                   تظهر آل نصوص     )4( ذي يطرح المن د ال ة أو اللغات الرئيسية للبل المعلومات باللغ
 أسواقه، ويجب أن تكون واضحة وظاهرة للعيان ومقروءة؛

 
 نص مقترح من اليابان

 
1- 
 

 :اعتماد وتنفيذ التدابير المناسبة، وفقًا للقانون الوطني لضمان ما يلي )د(
 

ل    )2( ارات مث ي عب ار "ال تعط ة الق ة "أو " ةخفيف"أو " قليل ة للغاي ر أو " خفيف أو أي تعبي
 صورة رمزية أو عرض، االنطباع بأن أحد منتجات التبغ أقل إضرارًا بالصحة من غيره؛

 
ان         )4( اهرًا للعي حًا وظ ًا واض حيًا عام ذيرًا ص غ تح ات تب وة منتج ة أو عب ل علب ل آ تحم

ل  ا الس ذين تقررهم كل الل مل الصورة والش اير ويش ن أن يتغ روءًا، يمك ين ومق ة ويب طات الوطني
ق   ًا للمرف حة وفق ى الص غ عل تهالك التب ارة الس ب الض درج [ العواق ص ي ذه ]. ن ون ه وتك

 :التحذيرات
 

 ]".وطالما ظل اإلعالن مسموحًا به "[ تختار عبارة  -2
 

 ...".تدابير تشريعية وتنفيذية وإدارية وسائر التدابير للحد من "في " أو"بكلمة " و"يستبدل حرف 
 

يئًا     ]/[ القضاء تدريجيا   "[  بعبارة   تستبدل ارة   ]" التخلص شيئًا فش د المناسب   "عب ى       "التقيي اء عل ، مع اإلبق
 .".طبقًا لدستورها الوطني"عبارة 
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ة،               "تحذف عبارة    ق التشارك في العالمات التجاري ة أو عن طري ة الفرعي ك العالمات التجاري ا في ذل بم
ات والتخفيضات            وآذلك الترويج والرعاية عن طريق وسائل متعد       دايا والكوبون ا تشمله، اله دة تشمل، فيم

 ".والمسابقات وبرامج االحتفاظ بالزبائن
 

ارة  ذف عب ردة أو     "[ تح رف، بصورة منف ل ط ولى آ ة يت ذه االتفاقي اذ ه دء نف ن ب نتين م ي غضون س ف
 ]".بالتعاون مع األطراف األخرى، تطبيق أحكام هذه الفقرة 

 
رض  )أ( ع ال "[ تف ق م ا يتف ة   بم وانين المحلي وطني والق تور ال كال    ] دس ل أش ى آ ة عل ود مالئم قي

ـع شرائح المجتمع                  ى جمي غ بالنسبة إل ـن إغراء منتجات التب [ اإلعالن عن التبغ وترويجه بهدف الحد م
 ؛]"دون مساس بالقواعد الوطنية األآثر صرامة 

 
 .تحذف )ب(
 
 ]".التقييد على نحو مناسب "[ يختار  )د(
 

 ".لنوع من التبغ ورعايته] الترويج و [ للتبغ ورعايته عبارة ] الترويج و "[ رة يحل محل عبا
 

 ".سنوات بعد بدء نفاذ االتفاقية ] 10[ (...) ]/[ وخالل "[ تحذف عبارة 
 

 ]".التقيد على نحو مالئم"[تختار  )ه(
 

 ".عالمات التبغ التجارية"تختار عبارة 
 

 ).ه(لفرعية مع الفقرة ا) أ(تدمج الفقرة الفرعية 
 

 ]".وخالل سنتين من بدء نفاذ هذه االتفاقية "[ تحذف عبارة 
 

 نص مقترح من المكسيك
 

 )التدخين القسري(
 

1- 
 

وفر         )أ( ي ت بة الت ة المناس تويات الحكومي ى المس رى عل ة األخ دابير الفعال ريعات والت ق التش تطبي
اآن العمل ال        غ في أم دخان التب ائل      الحماية المنهجية من التعرض ل ة، ووس ة المغلق اآن العام ة واألم داخلي

 النقل العام، مع إيالء اهتمام خاص للفئات المعّرضة للخطر بوجه خاص آاألطفال والنساء والمسنين؛
 

 )تنظيم محتويات منتجات التبغ(
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ذه           )ب( ار ه ة باختب ايير الخاص ك المع ي ذل ا ف غ، بم ات التب ات منتج يم محتوي ايير لتنظ اد مع اعتم
وقياسها وتصميمها وصناعتها وتجهيزها والتي تأخذ في اعتبارها اختالف تأثر الرجال والنساء            المنتجات  

 .بعواقبها الضارة، والتعاون على وضع هذه المعايير والمواءمة بينها برعاية منظمة الصحة العالمية
 

 )التغليف والتوسيم(
 

 )د(
 

ًا يستهدف مختلف مجموعات     ينبغي أن تحمل آل علبة أو عبوة تبغ تحذيرًا صحيًا ع       )4( ام
ان العواقب                   ك وضع صورة أو نقش يبين ا في ذل األعمار والجنس وفقًا لعاداتها االستهالآية، بم

 :، وهذه التحذيرات ينبغي أن]نص يدرج [ الضارة الستهالك التبغ وفقًا للمرفق 
 

 )التثقيف والتدريب وتوعية الجماهير(
 

  )ه(
 

اس، وال )2( ة الن ائر المجموعات ضمان حصول عام اء وس ال والشباب والنس يما األطف س
تهالك    ى اس ة عل ة المترتب اطر الصحية المحتمل ة عن المخ ات آامل ى معلوم أثر عل ريعة الت الس
اة المتحررة من  اط الحي ا أنم دخين ومزاي الع عن الت د اإلق ه، وعن فوائ غ، والتعرض لدخان التب

 التبغ؛
 
تهد      )7( ددة تس اد مح الن مض الت إع يم حم تراتيجيات    تنظ ف اس باب لوق اء والش ف النس

 .شرآات التبغ التي ترآز على هذه المجموعات
 

 )اإلعالن والترويج والرعاية(
 

2- 
 

ه                          )د( رويج ل غ والت ة لكي ال يسهم اإلعالن عن التب ة مالئم ود تنظيمي اتخاذ تدابير وطنية وفرض قي
يلة آاذب         أي وس غ ب ات التب ن منتج تج م رويج ألي من ي الت ه ف ة   ورعايت ة، مرتبط للة أو خادع ة أو مض

ًا عن خصائصه             ًا خاطئ بخصائص صور أو قوالب األدوار المنوطة بالذآور واإلناث أو قد تعطي انطباع
 أو آثاره على الصحة أو أخطاره أو انبعاثاته؛

 
 نص مقترح من الجمهورية العربية السورية

 
1- 
 

 )د( 
 

ى         وينبغي أن يشير التحذ   : تضاف في نهاية الفقرة    )4( غ إل ير الصحي على علب منتجات التب
 ).سامة( مادة توآسينية 4000أن منتجات التبغ ونواتج احتراقه تحوي 
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  )ه(
 

ي     )1( ا يل ار        : يضاف في نهاية الفقرة م ق بالمشورة االقتصادية عن اآلث د النص المتعل تأآي
 .السلبية الستخدام منتجات التبغ وآذلك التربية الصحية

 
ه القطاع الخاص في مكافحة                    : الفقرةتدرج في نهاية     )6( ذي يلعب ام ال دور اله ى ال إشارة إل

 .التبغ، وخاصة في الدعاية المعتادة للتبغ
 

 نص مقترح من تايلند
 
ايير    -1 ي التمسك بالمع ائر األطراف ف ع س اون م ة، ويتع ة وإداري ريعية وتنفيذي دابير تش ل طرف ت ذ آ يتخ

دابير         الدولية الموضوعة بالتشاور مع منظمة الصح  ين الت ة ب ة، وفي المواءم ات المعني ا من الهيئ ة العالمية وغيره
غ              دخان التب ومن  . غير السعرية المالئمة من أجل خفض آل من معدل استهالك التبغ وإدمان النيكوتين والتعرض ل

 :بين ما تشمله هذه التدابير والسياسات ما يلي
 

 )حماية الجمهور من التدخين القسري(
 

اد وإ )أ( ر          اعتم ومي وغي توى الحك ى المس ة عل رى فعال دابير أخ ذ ت ريعية وتنفي دابير تش ال ت عم
ا    ا فيه ل، بم اآن العم ي أم غ ف دخان التب ن التعرض ل ة م ة المنهجي ى الحماي نص عل ومي المناسب ت الحك

 المؤسسات التعليمية، واألماآن العامة ووسائل النقل العمومي؛
 

 )تنظيم محتويات منتجات التبغ(
 

ا )ب( ميم       التع مية وتص افات الس ات واإلض اس المحتوي ار وقي ايير الختب اد مع ع واعتم ي وض ون ف
ـاور مع                     ا بالتش ة بينه ايير والمواءم ذه المع وصناعة وتجهيز مختلف منتجات التبغ، والتعاون في وضع ه

غ لك                . منظمة الصحة العالمية والهيئات األخرى المعنية      ة صّناع التب ل آل طرف تغطي ة يكف ل ولهذه الغاي
 تكاليف تنفيذ مثل هذه التدابير؛

 
 )تنظيم الكشف عن محتويات التبغ(

 
دابير الخاصة بالكشف عن                       )ج( د بالت ى التقي ة لحمل آل الصانعين عل اتخاذ وتنفيذ الخطوات الالزم

ع العناصـر والمضافات               ك جمي ا في ذل محتويات منتجات التبغ، حسب العالمة المسجلة حسب اللزوم، بم
ذه المعلومات          والمكونات الر  ى ه اس عل . ئيسية لدخان التبغ عند االقتضاء، وتعزيز فرص إطالع عامة الن

ع                   ويطبق آل طرف هذه التدابير على جميع منتجات التبغ المصّنعة أو المعبأة أو المبيعة أو المستوردة للبي
 في حدود واليته القضائية؛

 
 )التغليف والتوسيم(

 
 :يلة بضمان ما يلياعتماد التدابير المالئمة الكف )د(
 



A/FCTC/INB5/3 

10 

ل     )1( غ مث ات التب وات منتج ب أو عب ى أي عل ارات عل تخدام عب دم اس ار"ع ة الق أو " قليل
ة" ة"أو " خفيف ة للغاي ة"أو " خفيف اع  " لطيف اء انطب ى إعط دف إل ة ته ارة أخرى مماثل أو أي عب

 مباشر أو غير مباشر بأن أحد منتجات التبغ أقل ضررًا من غيره؛
 
غ                   عدم ترويج عمل   )2( تج من منتجات التب ة، ألي من ذه الطريق ر ه يم، بغي ية التغليف والتوس

ى                           اره عل ًا عن خصائصه وآث ًا خاطئ د تعطي انطباع بأية وسيلة آاذبة أو مضلله أو خادعة أو ق
 الصحة أو مخاطره أو انبعاثاته؛

 
ى النحو                  )3( تج عل ان والمعلومات عن المن غ البي وة من منتجات التب ة أو عب  تحمل آل علب

 ؛]تدابير تتعلق بعرض التبغ [ المبين في المادة 
 
ك وضع  )4( ي ذل ا ف ايرة بم ذيرات صحية متغ غ تح وة لمنتجات التب ة أو عب تحمل آل علب

ارة   ب الض ان العواق ة، يبيِّن حية الوطني لطات الص ا الس هما أو تقرهم ش، تفرض ورة أو نق ص
 :هذه التحذيرات ينبغي أن؛ و]نص يدرج [ المترتبة على استهالك التبغ وفقًا للمرفق 

 
ة      )1( ن الثامن ارهم ع ل أعم ن تق غ لم ات التب ع منتج ر بي ى حظ ير بوضوح إل تش

 عشرة؛
 
ار        )2( يما الق غ، والس تج التب امة لمن ات الس ن االنبعاث حة ع ات واض يح معلوم تت

ات       ة بمحتوي ة الخاص ات الفعلي ك القياس ي ذل ا ف ون، بم يد الكرب وتين وأول أآس والنيك
  االقتضاء، لتوضيح التوافق مع المعايير الوطنية المفروضة؛الدخان، عند

 
 .تدرج باللغة أو اللغات الرئيسية للبلد الذي يطرح المنتج في أسواقه )3(
 

 )التثقيف والتدريب وتوعية الجماهير(
 

ك شن حمالت إعالن                        )ه( ا في ذل ور، بم ة الجمه دريب وتوعي ز حمالت التثقيف والت تسهيل وتعزي
 :وغ هذه الغاية يعمل آل طرف، حسب اللزوم، على ما يليولبل. مضادة

 
وعي                 )1( اء ال رامج إلذآ املة وب ة وش ة فعال وضع وضمان إطالع الجميع على برامج تثقيفي

ا في                    ه، بم غ والتعرض لدخان ى استهالك التب الجماهيري باحتماالت الخطر الصحية المترتبة عل
  البصرية ووسائل االتصال اإللكترونية؛ذلك استخدام مختلف الوسائل المطبوعة والسمعية

 
ات المعّرضة للخطر،                   )2( ال والشباب والفئ يما األطف ور، والس ة الجمه ضمان إحاطة عام

إحاطة تامة باحتماالت الخطر التي تتهدد الصحة والناجمة عن استهالك التبغ والتعرض لدخانه،             
 رة من التبغ؛وعن فوائد اإلقالع عن التدخين ومزايا أنماط الحياة المتحر

 
تيسير نفاذ الجماهير إلى طائفة واسعة من المعلومات المتعلقة بصناعة التبغ، في صلتها     )3(

 بغايات هذه االتفاقية؛
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ين            )4( ة للمهني غ وموجه ة التب أن مكافح ة بش ة ومالئم دريب فعال رامج ت ذ ب ع وتنفي وض
 المعنيين اآلخرين؛الصحيين والمدرسين والقادة السياسيين واإلداريين وآل األشخاص 

 
ة                )5( ة للطلب غ وموجه وضع وتنفيذ تدخالت تعليمية نظامية وغير نظامية بشأن مكافحة التب

 والشباب في مختلف المستويات الدراسية والشباب خارج المدارس؛
 
ر              )6( ة غي ر الحكومي العمل على تعزيز مشارآة الوآاالت العامة والخاصة والمنظمات غي

 .بغ في وضع وتنفيذ برامج واستراتيجيات مكافحة التبغالمرتبطة بصناعة الت
 

 )اإلعالن والترويج والرعاية(
 

د  ]نص يدرج [ باإلضافة إلى االلتزامات المتعلقة بالتدابير غير السعرية األخرى المحددة في المادة   -2 ، تتعه
ر المباشرة من ا         ا في      جميع األطراف على وجه التحديد بحظر جميع األشكال المباشرة وغي غ، بم إلعالن عن التب

ه عن          ه ورعايت رويج ل ذلك عن طريق العالمات التجارية الفرعية والتشارك في العالمات التجارية، فضًال عن الت
طريق وسائل منها الهدايا والكوبونات والتخفيضات والمسابقات وبرامج االحتفاظ بالزبائن، بهدف الحد من إغراء                

 .شرائح المجتمعمنتجات التبغ بالنسبة إلى جميع 
 
ة في مجال اإلعـالن عن                     -3 يشرع مؤتمر األطراف في إعداد بروتوآول يبين القواعد واإلجراءات المالئم

 .التبغ والترويج له ورعايته
 
ات                 -4 يتولى مؤتمر األطراف إعداد بروتوآول يبين القواعد واإلجراءات المالئمة في مجاالت تنظيم محتوي

 .لكشف عن بيانات تلك المنتجات وتغليفها وتوسيمهامنتجات التبغ وقياسها، وا
 

 التدابير الرامية إلى الحد من الطلب فيما يتعلق باالعتماد على التبغ واإلقالع عنه -حاء
 

 نص مقترح من المكسيك
 
2-  

 
ى اإلقالع عن                )أ( ى خصائص الجنسين بهدف التشجيع عل ة ترآز عل ة تثقيفي شن حمالت ترويجي

 التدخين؛
 
ي     إقا )ج( ذ ف الج تأخ وفير الع ة وت ورة الطبي داء المش غ وإس ى التب اد عل رامج لتشخيص االعتم ة ب م

 .االعتبار مختلف خصائص هذا اإلدمان بين الرجال والنساء، على سبيل األولوية في المراآز الصحية
 

 نص مقترح من تايلند
 
غ وتشجيع اإلقالع         يتخذ آل طرف جميع التدابير العملية والفعالة والمناسبة ثقافيًا لع          -1 الج االعتماد على التب

 .عن تعاطيه
 
 :يتخذ آل طرف، مع مراعاة الظروف الوطنية، التدابير التالية -2
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ا في                     )أ( دخين وإدماجه ة صحية بهدف اإلقالع عن الت ة تثقيفي تصميم وتنفيذ وتقييم حمالت ترويجي
 البرامج الصحية والتعليمية واإلنمائية الوطنية األخرى؛

 
ة بشأن                 إ )ب( ة وخدمات االستشارة الطبي دماج عالج االعتماد على التدخين وإسداء المشورة المنهجي

رامج                         ك ب ا في ذل ة، بم رامج والخطط واالستراتيجيات الصحية الوطني ع الب اإلقالع عن التدخين في جمي
 الرعاية األولية في آل المناطق الريفية والحضرية؛

 
ع     )ج( ى المجتم تند إل رامج تس ة ب ة      إقام ارة الطبي غ واالستش ى التب اد عل خيص االعتم ي لتش  المحل

 .واإلحالة وتوفير العالج في مرافق الرعاية الصحية وغيرها من مراآز التأهيل
 

 التدابير المتعلقة بتوريد التبغ -طاء
 

 نص مقترح من الصين
 
8- 
 

ا    )ج( د فيه ي ال توج دان الت ي البل غ ف ع التب ات بي ب ماآين ل لترآي ات، الحظر الكام ذه الماآين ل ه مث
 .واعتماد تدابير لتخفيض عدد هذه الماآينات تدريجيًا حتى إزالتها تمامًا في البلدان التي توجد فيها

 
 )منح التراخيص(

 
ذ                  -13 يقوم آل طرف، وفقًا للوسائل المتاحة له ولقدراته، بتنظيم صناعة وتسويق التبغ ومنتجاته، بوضع وتنفي

 .نظام لمنح التراخيص
 

 )نيابة عن الدول األعضاء في إقليم جنوب شرق آسيا(قترح من الهند نص م
 
5- 
 

ّن و )ب( ام    /س غ الخ جائر والتب اج الس ة، وتحظر إنت ات مالئم ى عقوب نص عل ريعات، ت ديد تش أو تش
ذا     رض ه ة لف وات مالئم اذ خط ا، واتخ ار به ة، واالتِّج زورة والمهرب غ األخرى الم ات التب ائر منتج وس

 الحظر؛
 
ة                 اتخا )ج( غ المزورة والمهرب ائر منتجات التب ذ الخطوات المالئمة لضمان إتالف جميع السجائر وس

 .التي تتم مصادرتها
 

 نص مقترح من اليابان
 
8- 
 

ى           )ج( ـي، إل انون الوطن ا يحددهم الق ر، آم اتخاذ التدابير المالئمة للحّد بشدة من فرص وصول القّص
  اإلنترنت للقّصر آما يحددهم القانون الوطني؛ماآينات بيع التبغ، ومنع بيع التبغ بواسطة
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ن            -10 ل م م أق ة تض ي علب ة أو ف جائر بالتجزئ ع الس ه، بي ًا لقدرات تطاع ووفق در المس رف، ق ل ط ر آ يحظ
 .سيجارة إذا آان ذلك الزمًا لمنع بيع منتجات التبغ للقّصر] 20]/[10[
 

 .تحذف -15
 

 نص مقترح من تايلند
 

 )لشباب ومن ِقَبلهمالقضاء على توريد التبغ ل(
 

.  سنة أو بواسطتهم18يحظر آل طرف، قدر المستطاع، بيع التبغ وإمداده إلى أشخاص تقل أعمارهم عن     -8
 :ولهذا الغرض يعمل آل طرف على ما يلي

 
ل   )أ( داد تحم ع واإلم اط البي ى نق ات عل غ بوضع عالم وردي منتجات التب ع م وم جمي يشترط أن يق

ارهم عن                  عالمات تحذير صحية تبين      ل أعم  18أن بيع منتجات التبغ واإلمداد به محظور بالنسبة لمن تق
 سنة؛

 
النص على أن يطلب من جميع بائعي منتجات التبغ ومورديه التحقق من أن آل من يشتري التبغ                  )ب(

 قد بلغ سن الثامنة عشرة؛
 
 .منع ماآينات بيع التبغ، وبيع التبغ عن طريق اإلنترنت )ج(
 

رهم عن                        يتخذ آل طر   -9 ل عم ل أشخاص يق داداتها من قب غ وإم ع منتجات التب ف التدابير المالئمة لحظر بي
 .الثامنة عشرة

 
رتين              -10 ام الفق ال ألحك ه، االمتث ى           9 و 8يكفل آل طرف، وفقًا لقدرات ة عل ات المالئم ع العقوب ابقتين ويوق  الس

 .تبغالبائعين والموزعين عند انتهاك التدابير التي تحظر بيع منتجات ال
 

ى                   -11 ة عل ات جنائي ع أي عقوب يتخذ آل طرف التدابير القانونية والتدابير المالئمة األخرى لضمان عدم توقي
 .من تقل أعمارهم عن الثامنة عشرة لشرائهم منتجات التبغ الستعمالهم الخاص وبيعها

 
 التعويض والمسؤولية -ياء
 

 نص مقترح من الجزائر
 
ا تحريك المسؤولية           يعزز آل طرف، عن طريق سّن        -1 ي يمكن به دابير التشريعية الت تشريعات محددة، الت

 .المدنية لصّناع التبغ ومستورديه عن األضرار المترتبة على استهالك منتجات التبغ
 
ـة بمكافحة                      -2 ة المتعلق ام التشريعية أو الالئحي يطبق آل طرف أو يعزز العقوبات الجنائية على خرق األحك

 .التبغ
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ة                         يتعاون -3 ة االتفاقي د أمان غ مسؤولية تزوي ل صّناع التب  آل طرف مع سائر األطراف األخرى بشأن تحمي
 :واألطراف المعنية بما يلي

 
 المعلومات ذات الصلة التي في حوزته بشأن اآلثار الصحية الستهالك منتجات التبغ؛ -
 
رارات                 - ده وأي ق ذة في بل ة الناف اآم       المعلومات الخاصة بالتشريعات واألنظم ذات صلة تتخذها المح

 .الوطنية
 

 نص مقترح من اليابان
 

 .تحذف -ي 
 

 نص مقترح من بنما
 

 :المبادئ
 
 .تعترف األطراف بأن منتجات التبغ مواد ضارة وأن استهالآها يلحق أضرارًا آبيرة بالصحة -1
 
غ أو    -2 تهالك التب روج الس اد سياسات تشجع أو ت اع عن اعتم ى االمتن ق األطراف عل رِّض للخطر تتف تع

 .إعطاء األولوية لصحة سكانها على التبغ
 
دات         -3 ادات والعائ ى االقتص ؤثر عل غ ي ات التب روع بمنتج ر المش ار غي أن االتِّج راف ب رف األط ا تعت آم

ل                     ة مث ة لمواجه دابير جماعي الضريبية، ويقوض برامج البلد الصحية الرامية إلى مكافحة التبغ، وتتفق على اتخاذ ت
 .اتهذه التصرف

 
ذه                    -4 ام ه ا ألحك ة بسبب عدم امتثاله ذي يلحق بالصحة العمومي تكون صناعة التبغ مسؤولة عن الضرر ال

 .االتفاقية وبروتوآوالتها أو للنظم الصحية التي تعتمدها الدول األطراف استنادًا إلى هذه الصكوك
 

ي أرسيت في هذه االتفاقية،     تتخذ آل دولة طرف، بالتنسيق مع األطراف األخرى وعلى أساس المبادئ الت            
اذا        . التدابير الالزمة لكي تقيم، في حدود واليتها القضائية، آليات خاصة بالمسؤولية والتعويض              ة م وتحدد آل دول

 .تعني بالمسؤولية والتعويض وفقًا للمبادئ التي تحكم هذه االتفاقية
 

ر المشروع ب           )أ( ذه          تكون الحكومة مسؤولة، باإلهمال، عن االتِّجار غي ام ه ًا ألحك غ وفق منتجات التب
 االتفاقية؛

 
غ وأي   )ب( يم التب ي تغليف أو توس اري يشارك ف غ، وأي شخص طبيعي أو اعتب تتحمل صناعة التب

ذه        ام ه ًا ألحك دة وفق راف المعتم دول األط وائح ال ل لل م يمتث ة إذا ل ؤولية المدني ه، المس ن عن شخص يعل
 االتفاقية وبروتوآوالتها؛
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رو )ج( دد الش د األقصى   تح ا الح ا فيه ويض عن األضرار الصحية بم ؤولية والتع ة بالمس ط المتعلق
للتعويض داخل حدود اختصاص الدول األطراف، بالتضامن مع األطراف األخرى، ومع مراعاة الوضع              

 المحدد لكل طرف؛
 
ذي يعمل      ) قانون الموطن (يخول المدعي الحق في اختيار اختصاص محاآم موطنه          )د( ان ال  أو المك

 ؛)قانون المحل(أو يتاجر فيه 
 
ة،                     )ه( ات واإلجراءات القانوني ة في التحقيق بعض المساعدة القانوني تقدم الدول األطراف لبعضها ال

ذه       ا ه ي تغطيه رائم الت بة للج ة بالنس ا الوطني ى محاآمه ام أو الوصول إل اذ األحك ي إنف اص ف ه خ وبوج
 االتفاقية وبروتوآوالتها؛

 
دول األط     )و( ين تشريعاتها                     تتعاون ال ة ب د، في المواءم اة الظروف الخاصة بكل بل راف، مع مراع

غ              ى التب ة بالنسبة للضرر المترتب عل ة متماثل ذا  . والتدابير األخرى، من أجل وضع إجراءات قانوني وله
 الغرض ينبغي التفكير بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية في وضع قانون نموذجي؛

 
ات منتجات                    يشكل عدم امتثال صناعة    )ز( ق بمحتوي ا يتعل ة فيم ذه االتفاقي ة في ه  التبغ للقواعد المبين

 التبغ والتعبئة والتوسيم دليًال ظاهرًا على المسؤولية؛
 
ة  )ح( دخين القسري تنشئ منظم غ والت ى استهالك التب ة عل ق باألضرار الصحية المترتب ا يتعل وفيم

ا              ين م ة توضع تحت               الصحة العالمية لجنة خبراء استشارية يكون من ب ة وعلمي ات تقني ه قاعدة بيان  تقيم
ذه                       ات ه تصرف الدول األعضاء لمساعدتها في أنشطتها التشريعية والقضائية، وُتستعرض قاعدة البيان

 وتحدَّث دوريًا لمواآبة التطورات العلمية؛
 
ئة يبدأ مؤتمر األطراف إعداد آلية لتكوين صندوق خاص للتعويض على األضرار الصحية الناش     )ط(

غ       ناعة التب ى ص رة عل ندوق بضرائب مباش ل الص تم تموي غ، وي ات التب تهالك منتج ن اس دأ (ع ًا لمب وفق
 ").الملوث يدفع"
 
ويض         ن التع والت ع داد البروتوآ راء إلع ق خب اء فري ة إنش ة االتفاقي ن أمان راف م دول األط ب ال وتطل

 .والمسؤولية
 

 . في بروتوآول1وتفضل بنما أن تدرج النصوص التي اقترحتها النرويج 
 

 نص مقترح من النرويج
 
ر      -1 ة لجب ة ومكمل ائل هام ؤولية وس ويض والمس ا يخص التع ة فيم اليب الدولي أن األس رف األطراف ب تعت

 .الضرر الذي يسببه تعاطي التبغ
 
 :يقوم آل طرف ، قدر المستطاع وفي حدود الوسائل المتاحة له وقدراته بما يلي -2

                                                           
 .A/FCTC/INB3/5   انظر الوثيقة  1
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  اآلثار الصحية التي يسببها استخدام منتجات التبغ؛إتاحة الوثائق بشأن )أ( 
 

جمع آل الوثائق التي أنتجتها أثناء الدراسة وبعدها الهيئات القضائية أو اإلدارية عن المنازعات                 ) ب( 
ا لألطراف األخرى                 غ، وإتاحته . بشأن التعويض عن األضرار الصحية المترتبة على استخدام منتجات التب

 شطة صناعة التبغ؛ويشمل ذلك توثيق أن
 

تجميع قاعدة بيانات عن القوانين والنظم المتعلقة بالتعويض والمسؤولية عن األضـرار الصحية                )ج( 
 المترتبة على استخدام منتجات التبغ؛

 
ل للمسؤولية        )د(  توفير المعلومات للمدعين المحتملين عن هذه القوانين والنظم وعن أي مخطط مقاب

 عالجة والمادة؛ الدولية يستند إلى الم
 

 .سن تشريعات وطنية تفرض مسؤولية جنائية على األنشطة التي ال تتمشى مع أحكام االتفاقية )ه( 
 
 :تقوم أمانة االتفاقية بما يلي  -3
 

ا                    )أ(  ين في المنازعات المشار إليه دعين المحتمل تجميع آل الوثائق القانونية ذات األهمية العامة للم
 ة وإتاحتها لألطراف؛السابق) 2(في الفقرة 

 
ا            )ب(  ات وإتاحته ذه المنازع ل ه ي مث غ ف ناعة التب دعون وص دها الم ي أع ائق الت ل الوث ع آ تجمي

 لألطراف؛
 

اليف الصحية     )ج(  أن التك بهم، بش ى طل اء عل د الضرورة وبن دعين، عن اد الم اعد األطراف وآح تس
 االجتماعية التي يسببها تعاطي منتجات التبغ؛

 
 وضع قوانين نموذجية يستخدمها األطراف، بشأن التعويض والمسؤولية عن الضرر            تبادر إلى  )د(

 .الصحي الذي يسببه تعاطي منتجات التبغ
 

 :يبدأ مؤتمر األطراف إعداد بروتوآول لهذه االتفاقية تتوفر له العناصر التالية -4
 

ة والوطن             )أ(  غ الدولي ل شرآات التب واطني        المواءمة بين القوانين الوطنية لتحمي ام م ة المسؤولية أم ي
 بلدانها عن الضرر البدني والذهني الناشئ عن تعاطي منتجات التبغ؛

 
ول      )ب(  غ، يم ات التب اطي منتج ى تع ب عل ويض الضرر الصحي المترت ة صندوق خاص لتع إقام

 ").الملوث يدفع"وفقًا لمبدأ (بفرض ضرائب مباشرة على صناعة التبغ 
 

 نص مقترح من جنوب أفريقيا
 

ا أوامر                     ينبغي للنص المقترح تحت هذا البند أن يوفر على األقل عالجات لألضرار الالحقة بالبيئة بما فيه
 .تجديد البيئة
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 المراقبة والبحوث وتبادل المعلومات -آاف 
 

 نص مقترح من المكسيك
 
لعوامل الحاسمة    تقيم األطراف برامج مشترآة أو متكاملة من أجل مراقبة مدى استهالك التبغ وأنماطه وا              -1

اعي، وتعمل األطراف،       –فيه وعواقبه على المستويات الوطنية واإلقليمية والعالمية   اهيم الجنس االجتم اج مف  بإدم
ة الخاصة برصد الصحة،                            ة والعالمي ة واإلقليمي رامج الوطني غ في الب ة التب رامج مراقب اج ب قدر اإلمكان، على إدم

 : للوسائل المتاحة له ولقدراته، على ما يليولبلوغ هذه الغاية، يعمل آل طرف، وفقًا
 

إقامة نظام وطني خاص بالرصد الوبائي الستهالك التبغ على نحو تدريجي وحسب االحتياجات،    )أ( 
مع تقسيم التقارير من حيث السن والجنس، وتحديث المؤشرات االقتصادية والصحية بشكل دوري، بهدف      

 كافحة استهالك التبغ؛رصد تطور المشكلة واألثر المترتب على م
 
2- 
 

ديرات                    )أ(  الشروع والتعاون، بشكل مباشر أو من خالل هيئة دولية مختصة، في إجراء بحوث وتق
 ؛]نص يدرج [ علمية تدمج مفاهيم الجنس االجتماعي آما هو مفصل في المرفق 

 
ي ال        )ب(  هم ف ي تس اعي والت نس االجتم اهيم الج من مف ي تتض وث الت جيع البح ز وتش ن  تعزي د م ح

ؤتمر األطراف                  استهالك التبغ واألضرار الناجمة عنه، والسيما في البلدان النامية، مع مراعاة توصيات م
 .مراعاة تامة

 
 نص مقترح من تايلند

 
ان ألغراض                     -2 در اإلمك يقها ق ا وتنس ة وتعزيزه ة وعالمي تتعهد األطراف بإقامة برامج بحثية وطنية وإقليمي

 :يلي  الغاية يعمل آل طرف، وفقًا للوسائل المتاحة له ولقدراته، على ماهذه االتفاقية، ولبلوغ هذه
 

ديرات                     )أ(  ة مختصة، في إجراء بحـوث وتق الشروع والتعاون بشكل مباشر أو من خالل هيئة دولي
 ؛]نص يدرج [ علمية آما هو مفصل في المرفق 

 
 :تكون آالتالي) أ(حاشية للفقرة الفرعية  

 
إقامة نظام وطني مالئم خاص بالرصد      ): "أ (2 -ية آإضافة لبداية المادة آاف      اقترحت الصيغة التال  

ولكن اتفق على أن من الممكن استبعاد الرصد الوبائـي هنا ألن المادة           " …الوبائي الستهالك التبغ و   
 . قد تناولته1-آاف 

 
يما      تعزيز وتشجيع البحوث التي تسهم في الحد من استهالك التبغ واألضرار النا            )ب(  ه، والس ة عن جم

ة               زوم، مع منظم د الل اون، عن ؤتمر األطراف، وبالتع ة لتوصيات م اة الكامل في البلدان النامية، مع المراع
 الصحة العالمية والهيئات األخرى ذات الصلة غير تلك المرتبطة بصناعة التبغ؛
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غ، ب                  )ج(  دعم لكل المشارآين في أنشطة مكافحة التب ك أنشطة        تشجيع وتعزيز التدريب وال ا في ذل م
 البحوث والتنفيذ والتقييم؛

 
دان                     )د(  ة، وخاصة في البل ع محاصيل بديل تعزيز وتشجيع أنشطة البحث الرامية إلى اإلسراع بتنوي

 النامية؛
 

 .تشجيع أنشطة البحث المتعلقة بالسلوآيات والمواقف )ه( 
 

 التعاون العلمي والتقني والقانوني -الم 
 

 )ابة عن الدول األعضاء في إقليم جنوب شرق آسياني(نص مقترح من الهند 
 
1- 
 

 )ب( 
 

 :تصاغ الحاشية على النحو التالي )2(
 

رح                  " تحديد"رغم أن آلمة     ر نصي مقت دم آتغيي م تق ا ل ا فإنه قد وردت في نص جاآارت
وب شرق                     يم جن درس دول إقل ك ت م ذل أثناء الدورة الثانية لهيئة التفاوض الحكومية الدولية وبحك

 .تقديم هذا النص آاقتراح أثناء الدورة الثالثة لهيئة التفاوضآسيا 
 

 نص مقترح من المكسيك
 
1-   
 

 )ب( 
 

اد                  )1( ى عالج االعتم ة، والمساعدة عل إقامة أساس تشريعي متين إضافة إلى البرامج التقني
 على التبغ بطريقة تعالج الخصائص المحددة لالعتماد بين الرجال والنساء؛

 
 األطرافمؤتمر  -ميم 

 
 نص مقترح من آندا

 
 .يعتمد مؤتمر األطراف ميزانية لتغطية مصروفات األمانة -1
 
يدفع آل طرف اشتراآه وفقًا لجدول لتقدير االشتراآات مماثل لجدول تقدير االشتراآات في ميزانية األمم                 -2

 .المتحدة العادية بعد تكييفها على النحو المناسب لمراعاة االختالف في العضوية
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ار ذي الصلة                   -3 يجوز لمؤتمر األطراف أن يتلقى آذلك ويستخدم تبرعات طوعية آأموال إضافية وفقًا للمعي
 .الذي يعتمده مؤتمر األطراف

 
 نص مقترح من المكسيك

 
4- 
 

راف    )ه(  دها األط ي تعتم ة الت ة واإلداري ريعية والتنفيذي دابير التش راءات والت درج اإلج ضمان أن ت
 .مفاهيم الجنس االجتماعي في تصميمها وتنفيذها وتقييمهالمكافحة التبغ 

 
 األمانة  -نون 

 
 .لم ترد أي نصوص تعديل على المادة نون 

 
 الدعم الذي تقدمه منظمة الصحة العالمية -سين 

 
 .لم ترد أي نصوص تعديل على المادة سين 

 
  التبليغ والتنفيذ-عين 

 
 نص مقترح من الجمهورية العربية السورية

 
رة عين          -1 ة الفق ى وجود شكل موحد                 : "1-تدرج العبارة التالية بعد نهاي وينبغي أن يتضمن النص إشارة إل

 ".ويجوز أن يرفق هذا الشكل باالتفاقية. للتقرير الذي يقدم ألمانة االتفاقية
 

 الموارد المالية -فاء 
 

 )نيابة عن الدول األعضاء في إقليم جنوب شرق آسيا(نص مقترح من الهند 
 
2- 
 

ادة   )أ( ي الم ه ف ار إلي دد األطراف المش ول الصندوق المتع ور، بضريبة  2يم ة أم ي جمل اله، ف  أع
غ المصنعة ى منتجات التب ي حاالت خاصة . تصدير عل ًا من األطراف، وف ول الصندوق طوعي ا يم آم

 بمقرر يصدر عن مؤتمر األطراف، من المصادر غير الحكومية؛
 
دد   )ب( ندوق المتع تخدم الص ادة   يس ي الم ه ف ار إلي راف المش دعم   2األط ور، ل ة أم ي جمل اله، ف  أع

ة مرافق                  دخين، وإلقام التمويل االقتصادي لزارعي التبغ وعماله ونقل التكنولوجيا لبرامج اإلقالع عن الت
 .االختبار التي تنص عليها االتفاقية، وألي نشاط آخر لبلوغ غايات االتفاقية
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 نص مقترح من اليابان
 
 .فتحذ -2
 

 تسوية النزاعات -صاد 
 

 نص مقترح من اليابان
 
 .تحذف -8
 

 وضع االتفاقية -قاف 
 

 .لم يرد أي اقتراح بشأن المادة قاف 
 

 بنود ختامية -راء 
 

 .لم يرد أي اقتراح بشأن المادة راء
 

 تدابير غير مرتبطة بأي مادة من المواد الحالية
 

 ءنص مقترح من الجماعة األوربية ودولها األعضا
 

زوم،    " وطني"يشير تعبير ": وطني"تدرج الحاشية التالية عند أول مرة تستخدم فيها آلمة            ـد الل ذلك، عن آ
 .إلى منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمية

 
 نص مقترح من بنما

 
 :ينقل إلى البروتوآول المتعلق بالتهريب

 
يلة أخرى االتج               )أ(  ر المشروع بمنتجات       يتعرض آل شخص يدعم أو يمول أو ييسر بأي وس ار غي

أو مصادرة حصيلة   / التبغ للعقوبة الجنائية التي يحددها القانون الوطني، بما في ذلك حرمانه من الحرية و        
 الجريمة، أو التي تحددها السلطة القضائية في الدولة الطرف؛

 
ة   )ب(  الفقرة الفرعي اس ب دم المس ع ع يهم الم ) أ(م ن ف اريون بم خاص االعتب ل األش ون يتحم نتج

ر المشروع                 ه نتيجة االتجار غي ببوا في والمستوردون والمصدرون المسؤولية المدنية عن الضرر الذي تس
 بمنتجات التبغ، لصالح الدول أو الشرآات العاملة في التجارة القانونية بهذه المنتجات في األسواق نفسها؛

 
 اإلضرار بالصحة: التشريع الوطني

 
 غ بالتجزئة المسؤولية المدنية عن بيع التبغ للقّصر؛يتحمل تجار منتجات التب )أ( 
 .يتعرض المدخنون الذين يعرضون غيرهم للدخان في مواقع عمل مغلقة لعقوبات إدارية )ب( 
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 وضع المعايير 

 
غ                  ايير لمنتجات التب لة من المع ام والخاص، سلس تضع منظمة الصحة العالمية، بالتعاون مع القطاعين الع

ايير،                 من أجل تقليل اآل    ذه المع ؤتمر األطراف ه د م ى حد ويعتم ثار الضارة بالصحة الناجمة عن المنتجات إلى أدن
 .ويقيم آذلك نظامًا للرصد والمتابعة

 
 نص مقترح من الفلبين

 
ذه الصورة                       غ، وبه ات التب وتين آأحد مكون ة للنيك ة اإلدماني يعترف آل طرف بالمخاطر الصحية والطبيع

در اإلمك وم آل طرف، ق ار خطر/ ان، بتصنيفيق وتين آعق ا / بتبويب النيك الي يتصرف بم وائح وبالت ه الل تحكم
 .يتمشى مع قوانينه ونظمه الوطنية

 
 نص مقترح من جنوب أفريقيا

 
 التدابير المتعلقة بحماية البيئة

 
 :من أجل حماية البيئة -1
 

دات      )أ( د تهدي ا توج عًا وحيثم ًا واس ائي تطبيق نهج الوق راف ال ق األط ر ال يطب وز  بضرر خطي يج
دهور                           ة دون ت ا للحيلول ة بالنسبة لتكلفته دابير فعال اذ ت ل اتخ ين العلمي، آسبب لتأجي االستناد إلى عدم اليق

 البيئة؛
 

دأ      )ب( دفع   "يطبق األطراف مب وث ي ة              ". المل ه أنشطة متعلق ة تسببت في دهور البيئ وحين يتضح أن ت
 أو إصالح البيئة؛/ تكلفة التعويض عن الضرر وبالتبغ تدفع الشرآة التي أجري النشاط لصالحها 

 
ي      -2 تثمار ف غ، واالس ة التب ن معالج ؤولية ع غ المس رآات التب ل ش أنها تحمي ن ش دابير م ل طرف ت ذ آ يتخ

 .تكنولوجيات بديلة لمعالجة التبغ ال تقوم على الوقود الخشبي
 
ال زراع                  -3 دريب عم غ بت ام شرآات التب دابير لضمان قي دات     يتخذ آل طرف الت ى استخدام المبي غ عل ة التب

 .الحشرية، وتوفير مالبس ومعدات الحماية عند استخدام هذه المبيدات
 
ة، وعدم                         -4 دات حشرية بديل اج مبي تثمار في إنت يتخذ آل طرف تدابير من شأنها دفع شرآات التبغ إلى االس

 .السماح باستخدام مبيدات قد تلحق الضرر بصحة اإلنسان وبالبيئة
 
 . آل طرف التدابير لرصد استخدام المبيدات والوقود الخشبي في زراعة التبغ وتجهيزهيتخذ -5
 
ًا            -6 ة، وإحاطة الجمهور علم ى البيئ أثير عل ة للت يطالب آل طرف شرآات التبغ باالضطالع بمراجعة دوري

 .بنتائج هذه المراجعة
 

 التعاريف -باء 
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 القسم األول

 
 الترويج/ الرعاية/ اإلعالن -1
 
 االتجار غير المشروع -2
 
 التدخين القسري -3
 
 األماآن العامة -4
 
 منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمية -5
 
 التعاون التقني -6
 
 استراتيجية مكافحة التبغ/ مكافحة التبغ -7
 
 صناعة التبغ -8
 
 منتجات التبغ -9
 

 المجموعات السريعة التأثر -10
 
 الترويج/ الرعاية/ اإلعالن -1
 

 قترح من آوبانص م
 

تتناول هذه المصطلحات التقنيات أو األساليب التي تستخدمها دوائر صناعة التبغ لتعريف الناس بمنتجات        
ا  د مبيعاته ذا تزي تهالآها، وب ى اس جيعهم عل غ، وتش تراتيجية إعالن  . التب ا اس ة خاصة وتعرف بأنه ة حال والرعاي

ر صناعة                 تستخدمها صناعة التبغ لترويج استهالك منتجات التب       دم دوائ ا يحدث حين تق غ بطريقة غير مباشرة، آم
ل الرياضيين      ة، أو لشخصيات مث ة أو الثقافي داث الرياضية أو الفني ل األح عبية مث داث ش ة ألح اندة مالي غ مس التب

 .ويقوم هؤالء، آقادة للرأي العام، بتشجيع استهالك منتجات تبغ محددة. والرياضيات والفنانين والساسة إلخ
 

 قترح من ميانمارنص م
 

ه          جلة أو عالمات ه المس غ أو عالمات ات التب د منتج ة ألح رد أو مجموع اه ف ترعاء انتب ى اس ة عل د النّي عق
التجارية أو شعاراته أو غير ذلك من السمات المميزة، والترويج لخصائصه، صراحة أو ضمنًا، بشكل مباشر أو                      

 .غير مباشر، لترويج مبيعاته
 
 اإلعالن )أ(
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 ح من الجماعة األوربية ودولها األعضاءنص مقتر
 

غ أو أوراق           ات التب د منتج رويج أح ال ت ية أو أعم ة أو التوص االت التجاري كال االتص ن أش كل م أي ش
 .السجائر

 
 نص مقترح من غواتيماال

 
آل الوسائل المستخدمة حاليًا لنشر رسائل تجارية، وأي وسيلة بديلة أو وسيلة أخرى يمكن أن تطور في                      

 .ستقبلالم
 

 نص مقترح من اليابان
 

ـف من               ار صن ى اختي أي اتصال من جانب شرآة تبغ، أو نيابة عنها، بالمستهلكين يرمي إلى تشجيعهم عل
منتجات التبغ بدًال من صنف آخر، بشرط أال يعتبر استخدام أي مصطلح أو شكل أو صورة أو تعبير أو أي عرض             

 .بغ إعالنًاأو تغليف أحد منتجات الت/ آخر في توسيم و
 

 نص مقترح من المكسيك
 

أي نشاط يشمل آل عملية إبداع وتخطيط وإنتاج ونشر رسائل إعالمية عن طريق أي وسيلة جماهيرية أو            
ر مباشر، ويكون                       رًا أم غي ر تجاري، صريحًا أم ضمنيًا، مباش ًا أم غي ان تجاري وسيطة أو بين أشخاص، سواء أآ

 .و تعزيز عادة التدخين أو أشكال أخرى الستهالك التبغالغرض منه هو ترويج منتجات التبغ أ
 

 نص مقترح من بنما
 

رويج           ى ت ر المباشر عل أي شكل من أشكال االتصال التجاري وغير التجاري بهدف التأثير المباشر أو غي
ه ي                               غ إال أن ى أحد منتجات التب ان ال يشير صراحة إل ذي وإن آ ك اإلعالن ال ا في ذل غ، بم ستخدم  أحد منتجات التب

 .أسماء الصنف أو عالماته التجارية أو شعاراته أو غير ذلك من السمات المميزة لمنتجات التبغ
 

 3 صA/FCTC/WG2/4الوثيقة 
 

 نص مقترح من سلوفاآيا
 

ى احتياجات         ؤدي إل دخين، وي يشمل اإلعالن آل مظهر بصري أو سمعي يقدم بغرض تنمية احتياجات الت
 .استهالك عاجلة أو آجلة

 
 
 
 
 

 نص مقترح من الجمهورية العربية السورية
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المباشر أو غير (استخدام أي شكل من أشكال االتصال يسترعي انتباه فرد أو مجموعة ويرمي إلى التأثير         
ق بالشراء            ) المباشر ا يتعل ادة المبيعات            (على السلوك والتصرف فيم ا هو الشراء أو زي اط   / و) والهدف هن أو أنم
 ).اإلقناعوالهدف هنا هو (الفكر 

 
 الترويج ) ب(
 

 نص مقترح من غواتيماال
 

ل             ـرة محدودة، مث اء فت غ أثن األنشطة االستراتيجية حسب أصناف المنتجات المرتبطة بالتبغ ومنتجات التب
 .منح الجوائز أو الخصومات أو تنظيم اليانصيب من أجل زيادة مبيعات المنتجات

 
 نص مقترح من اليابان

 
غ شريطة                    أي حدث أو نشاط تنظ      وع من منتجات التب رويج لن مه شرآة تبغ، أو يتخذ نيابة عنها، بهدف الت

 .أال يكون هذا الحدث أو النشاط ممكنًا لوال الدعم الذي تقدمه له شرآة التبغ
 

 نص مقترح من المكسيك
 

د    ات عن أح ة بمعلوم رة أو مقنع ة مباش ين، بطريق ترين المحتمل غ المش ة تبل غأي تقني مل  تمنتجات التب ش
معلومات عن سعره وتوزيعه، وتوزيع أو بيع مواد ترويجية يمكن أن تطور مواقف أو أفكارًا أو سلوآًا مواتيًا تجاه            

 .هذا المنتج
 

 نص مقترح من الجمهورية العربية السورية
 

اه                        ـاء انتب تنشيط الطلب على السلع عن طريق الدعاية واإلعالن فضًال عن تنظيم أحداث خاصة السترع
 .تهلكين واهتمامهمالمس

 
 الرعاية  )ج(
 

 نص مقترح من الجماعة األوروبية ودولها األعضاء
 

 .أي شكل من أشكال اإلسهام في حدث أو نشاط مع فرد ويؤدي إلى ترويج أحد منتجات التبغ 
 

 نص مقترح من غواتيماال
 

 .حماية أو تشجيع أو مساعدة منشأة مرتبطة بالتبغ ومنتجاته 
 
 
 

 لياباننص مقترح من ا
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ًا أو           دثًا أو فريق نظم ح دى طرف ثالث ي غ ل أي إسهام عام أو خاص يتم بهدف ترويج نوع من منتجات التب
 .نشاطًا بشرط أن يظل هذا الحدث أو الفريق أو النشاط موجودًا أو يمكن أن يتم دون هذا اإلسهام

 
 نص مقترح من المكسيك

 
رويج،         أي دعم مالي أو عيني أو شكل آخر من أشكال الد            عم يقدم بشكل مباشر أو غير مباشر من أجل الت

 .أو من شأنه الترويج لشخص طبيعي أو اعتباري، أو تنظيم أي نشاط أو حدث يرتبط بمنتجات التبغ
 

 نص مقترح من بنما
 

رويج أحد                                  ره هو ت ه أو أث ر تجاري، في حدث أو نشاط هدف ان أو غي ًا آ أي إسهام عام أو خاص، تجاري
 ".القوة قوتك"بشكل مباشر أو غير مباشر، ومن األمثلة على ذلك برنامج منتجات التبغ 

 
 3، ص A/FCTC/WG2/4الوثيقة 

 
 نص مقترح من سلوفاآيا

 
رتبط بهدف أنشطة أحد                       أي دعم مباشر أو غير مباشر يحدده القانون بغرض عرض عالمات أو أنشطة ت

 .القائمين بالرعاية
 

 وريةنص مقترح من الجمهورية العربية الس
 

بة      اط أو مناس دث أو نش ي ح اري، ف ر تج ان أو غي ًا آ اص، تجاري ام أو خ هام ع ال(أي إس دف ) احتف به
 .الترويج لمنتج أو فكرة

 
 االتِّجار غير المشروع -2
 

 نص مقترح من أستراليا
 

غ أو                                ات التب غ أو نب ذور التب ك ب ا في ذل التبغ في أي شكل، بم ه  االتِّجار أو التعامل غير المشروع ب أوراق
ا د م دان أو خارج حدود بل ين البل ا ب ا أو فيم د م ازة . داخل حدود بل تيراد والتصدير، والحي ويمكن أن يشمل االس

رخيص أو                      . بغرض البيع آلخرين أو إمدادهم     ه للت ائمون ب ل الق التبغ حين ال يمتث ر المشروع ب ويحدث االتِّجار غي
 .عون آل الضرائب المفروضةاإلذن أو القيود أو االشتراطات الحكومية، وال يدف

 
Compilation of the definition in Demand Reduction: A Glossary of Terms, 
United Nations, Office of Drug Control and Crime Prevention Studies, 
 New York, 2000, and comments from the Australian Taxation Office 

 
 نص مقترح من آوبا

 
 .تجارة غير قانونية في منتجات التبغ داخل الحدود أو خارجهاأي  
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 نص مقترح من الجماعة األوربية ودولها األعضاء

 
 .أي ممارسة ال يسمح بها القانون وتتعلق بإنتاج منتجات التبغ أو حيازته أو مناولته أو حرآته أو بيعه 

 
 نص مقترح من غواتيماال

 
اح أو مكاسب عن               العمل أو النشاط الذي يتعارض مع         ي أرب ى جن القواعد القانونية للدولة والذي يرمي إل

 .طريق بيع أو تحويل أو شراء التبغ ومنتجاته
 

 نص مقترح من ميانمار
 

د                  د وبل ذا البل ين ه ا أو ب ا أو خارجه التجارة أو التفاعل غير القانوني في التبغ أو منتجاته داخل حدود بلد م
 .آخر

 
 نص مقترح من بنما

 
 .أو خدمات التبغ ومنتجاته/ بادل غير القانوني لسلع والت 

 
Amended by Panama from text prepared by the secretariat 
of the Intergovernmental Negotiating Body 

 
 نص مقترح من الجمهورية العربية السورية

 
ا أو تصديرها         زراعة التبغ الخام ومنتجات التبغ الخام والمواد الالزمة له أو صناعت            ها أو توزيعها أو بيعه

 .أو استيرادها، دون تصريح من السلطة المختصة، وآذلك التهريب
 
 التدخين القسري -3
 

 نص مقترح من أستراليا
 

ادة                   ا، وهو يشير ع التعرض لدخان التبغ، أو للمواد الكيميائية الموجودة في دخان التبغ، دون التدخين فعلي
ه                 إلى وضع يتنفس فيه شخص م      دخان بأن ذا ال دخنون، ويعرف ه ا الدخان المنبعث في البيئة عن أشخاص آخرين ي

 ".الدخان المنتشر في البيئة"
 

National Response to Passive Smoking in Enclosed Public Places  
and Workplaces: A Background Paper, November 2000, National 
Public Health Partnership Publication, Melbourne, Australia 

 نص مقترح من آوبا
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دخان من                           ى استنشاق ال ًا، عل دخنون طوع م ال ي ون، رغم أنه دخنون الالإرادي ر الم دما يجب يحدث هذا عن
ي    ر ف ل خطرا أآب دخين، ويمث اطون الت اس يتع ن الوقت بأن رة م ى االتصال لفت رون عل م مجب غ ألنه منتجات التب

ة اآن المغلق مل . األم ي    ويش ل أو ف ان العم ي مك زل أو ف ي المن واء ف دخنين، س ع م ون م ن يعيش ل م المصطلح آ
دخن          دوره م ا ب إن جنينه دخن ف المدرسة أو في أماآن االجتماعات أو غيرها من األماآن وإذا آانت المرأة الحامل ت

 .إرادي ألن مكونات دخان التبغ تمر من خالل المشيمة ال
 

 دولها األعضاءنص مقترح من الجماعة األوروبية و
 

 .تعرض شخص ما للدخان من منتج تبغ دخنه أو يدخنه شخص آخر 
 

 نص مقترح من غواتيماال
 

غ أو لمنتجات          تسمم شخص أو أشخاص نتيجة لتعرُّضهم من خالل البيئة، أو من خالل أي طريق آخر للتب
 .التبغ

 
 نص مقترح من اليابان

 
ة أو شبه             استنشاق شخص، بشكل الإرادي، لدخان التبغ ال        ة مغلق ذي ينفثه أشخاص آخرون يدخنون في بيئ

 .مغلقة
 

 نص مقترح من المكسيك
 

ى                         اقه عل ى استنش ة، إل ه للبيئ ؤدي، بتلويث ا ي ه مم غ ولفافات راق التب التعرض الالإرادي لدخان ناتج عن احت
رًا صحياً  ل خط ل، ويمث اء الحم دم أثن ق ال ين عن طري ى الجن ذي يصل إل دخان ال ى آل من نحو قسري أو ال  عل

 .يتعرضون له
 

 نص مقترح من ميانمار
 

الدخان الذي يستنشقه شخص ما بشكل ال يد له فيه من مصادر أخرى غير التدخين المباشر ألحد منتجات                    
 .التبغ

 
 نص مقترح من النرويج

 
ر المباشر     "و" التدخين الالإرادي "ويشار إليه آذلك باسم       دخين غي نفس   " الت غ الموجو     "وت د في   دخان التب

انبي   (ويتألف دخان التبغ الموجود في البيئة أساسًا من احتراق سيجارة أو منتج تبغ آخر               ". البيئة دخان الج ه   )ال ، لكن
 .يحوي آذلك الدخان الذي ينفثه المدخنون

 
 
 

 نص مقترح من بنما
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آخر غير  يشير إلى مزيج الدخان الناشئ عن حرق التبغ والمواد التي تحتوي عليه والذي يستنشقه شخص                 
دخين المباشر         غ آخر، ومن                     . المدخن، أي عن غير طريق الت تج تب راق سيجارة أو من زيج من احت ذا الم ألف ه ويت

ات                  الدخان الذي ينفثه المدخن، ويحوي آثيرًا من المرآبات الفعالة من الناحية الصيدالنية والسامة والمحورة للجين
 .والمسرطنة والمهيجة

 
 .الإرادي لدخان التبغ ومكونات اللفافةويشير آذلك إلى التعرض ال 

 
 A/FCTC/INB3/INF.DOC./1 باالستناد إلى النص الوارد في الوثيقة 

 
 نص مقترح من جمهورية آوريا

 
الإرادي،         دخين ال ة، والت ي البيئ غ ف دخان التب ر المباشر، والتعرض ل دخين غي رادف للت ذلك آم يستخدم آ

 .خان الصادر مباشرة عن احتراق التبغ والدخان الذي ينفثه المدخنونويصف االستنشاق الالإرادي لمزيج من الد
 

 نص مقترح من سلوفاآيا
 

دخين القسري، حسب                   ؤدي الت ان، وي ى اإلدم ؤدي إل ذي ال ي الإرادي ال استنشاق دخان التبغ اإلرادي أو ال
 .خن لدخان التبغمدة وحّدة التعرض، إلى إلحاق الضرر بالبدن، والتدخين القسري هو استنشاق غير المد

 
 نص مقترح من الجمهورية العربية السورية

 
ا،                   غ له استنشاق دخان أحد منتجات التبغ أو التعرض السلبي له الناشئ عن إحراق مستخدمي منتجات التب

ر             . أو الدخان الذي ينفثه مستخدمو منتجات التبغ       دخينا غي ويمكن أن يسمى التدخين القسري آذلك تدخينا سلبيا، أو ت
 .صود، أو تدخينا الإراديا، أو تدخينا إجباريا، أو استنشاق منتجات التبغ في البيئةمق
 

 نص مقترح من الواليات المتحدة األمريكية
 

 .استنشاق الدخان بشكل غير مباشر أو دخان التبغ المنتشر في البيئة 
 
 األماآن العامة -4
 

 نص مقترح من الجزائر
 

ة لال     اة مخصص ة ومغط اآن مغلق ي       أي أم اة الت ر المغط اة وغي اآن المغط ل األم اعي وآ تخدام الجم س
 :يستخدمها القّصر، وتشمل هذه األماآن

 
  مؤسسات التعليم والتدريس والتدريب؛-
 
  المرافق الصحية؛-
 
  األماآن التي تنظم فيها األنشطة الرياضية أو الثقافية أو الترفيهية أو العلمية؛-
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مجموعة من العمال والمرافق الجماعية وأماآن االستقبال والطعام وقاعات          أماآن العمل التي تستخدمها      -

 االجتماع؛
 
  الطرق العامة والسكك الحديدية والنقل البحري والجوي؛-
 
  األماآن التجارية التي يستهلك فيها الطعام والشراب؛-
 
 . قاعات وأماآن االنتظار-

 
 نص مقترح من أستراليا

 
ام الجمهور أو لقسم من        مكان أو عربة يحق للعام      ة، أو بعضهم استخدامهما، أو ما يكون منهما مفتوحًا أم

 ).سواء لقاء أجر أو بحكم العضوية في ناد أو أي هيئة أخرى أو بسبب آخر(الجمهور أو يستخدمهما الجمهور 
From the New South Wales Smoke-Free Environment Act 2000 

 
 نص مقترح من آوبا

 
ين السن أو العنصر أو                  أي مكان م    ز ب اس دون تميي ه يضم الن كشوف أو مغلق للعبور أو التسلية أو الترفي

 .المعتقد الديني أو المستوى التعليمي أو المهنة أو أي تمييز آخر
 

 نص مقترح من الجماعة األوروبية ودولها األعضاء
 

 .أي مكان مغلق معد الستعمال عامة الناس 
 

 نص مقترح من غواتيماال
 

ررة                   ة المق ًا للقواعد العام ا ألي شخص، وفق دخول إليه اح ال غ ومنتجات        . مساحة يب ويحظر استهالك التب
 .التبغ في المواقع الداخلية والخارجية العامة والمواقع الخاصة التي يحق للناس دخولها في أوقات معينة

 
 نص مقترح من المكسيك

 
تأجره أو           ة أو تس ه الحكوم ان       أي مبنى أو مرفق تمتلك ازه، أو أي مك نح امتي وم بتشغيله أو تشغله أو تم  تق

ان                            ـواء آ ا س ي يمكن للجمهور دخوله اآن العمل المشترآة أو الت آهذا يمتلكه أفراد وتقدم فيه خدمات عامة، أو أم
احف والمسارح والمرافق                     ات والمت ه والمكتب دارس ومراآز الترفي ذلك مجانًا أو بمقابل أو بناء على دعوة مثل الم

ام     . لرياضية ومرافق الترويح ومراآز التسوق وأماآن العبادة الخ       ا ل الع ويمكن أن تكون مفتوحة       . وآل وسائل النق
 .إذا آانت تقع في الخارج، أو مغلقة إذا آانت داخل أحد المباني

 نص مقترح من ميانمار
 

ى    أي مساحة أو مكان أو مبنى أو مرفق يجتمع فيه الجمهور أو قسم من الجمهور سواء                  اًء عل ًا أو بن  مجان
 .دعوة أو بمقابل
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 نص مقترح من النرويج

 
اس   ة الن تخدمها عام ة يس ة أو مغلق احة داخلي ر(أي مس ع شخصان أو أآث ان ) حيث يتجم تخدم آمك أو تس

تخدمين   ل للمس امين(عم اج        ) الع آت اإلنت حية ومنش ة الص ق الرعاي ة ومراف ق التعليمي ب والمراف مل المكات وتش
ارح والمكتبات وقاعات االستماع والبنوك والكافيتريات والمصاعد وقاعات االنتظار والممرات              والمحالت والمس 

ل  : وتشمل أيضا عربات النقل العام أو أي وسيلة نقل يعمل فيها مستخدم       . واألماآن المماثلة وإن لم تقتصر عليها      مث
 .ماثلةالحافالت والقطارات وعربات الترام والسفن والطائرات ووسائل النقل الم

 
 نص مقترح من بنما

 
 .أي مكان يسمح بدخوله لعامة الناس، سواء مجانًا أو بناء على دعوة أو بمقابل 

 
Amended by Panama from text prepared by the secretariat 
of the Intergovernmental Negotiating Body 

 
 نص مقترح من جمهورية آوريا

 
 .لمفتوحة أمام عامة الناس والمعدة لالستخدام المشتركاألماآن أو المرافق المغلقة ا 

 
 نص مقترح من سلوفاآيا

 
األماآن الداخلية أو الخارجية التي يظهر فيها ترآز أآبر لألشخاص، وتشمل المدارس والجامعات وبيوت       

دا  ق اإلم مية ومراف اني الرس ة والمب ق الثقافي دائق والمالعب والمراف ه والح ز الترفي باب ومراآ اعم الش دات والمط
ة أو مراآز التسوق أو القالع أو                   والحانات ومحطات الحافالت والقطارات ومواقف الحافالت واألماآن االجتماعي

 .الدور الريفية
 

 نص مقترح من الجمهورية العربية السورية
 

 .مكانًا يمكن لفرد أو مجموعة دخوله عادة، سواء بمقابل أو بناء على دعوة" المكان العام"يعني  
 

 نص مقترح من الواليات المتحدة األمريكية
 

ة   ق التعليمي وك والمراف ى البن ه ويشتمل وال يقتصر عل م بدخول اس أو يسمح له ه الن دعى ل ق ي ان مغل مك
ة                     تقبال ومنشآت التجزئ اآن االس ام وأم ل الع ام، ومرافق النق ل الع اآن الغسيل والنق ومرافق الرعاية الصحية، وأم

 .ت التسوق الكبيرة والساحات الرياضية والمسارح وقاعات االنتظارومحالت التجزئة ومحال
 
 منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمية -5
 

 نص مقترح من أستراليا
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ا          ي تحكمه ائل الت ي المس اء االختصاص ف ا األعض ا دوله ل إليه يادة تنق ن دول ذات س ة م ة مؤلف منظم
داخل   ا ال ا لنظامه ت، وفق ة، وخول ة اإلطاري د   االتفاقي رار أو التأآي ول أو اإلق ع أو التصديق أو القب لطة التوقي ي، س

 .الرسمي أو االنضمام إليها
 

Basel Protocol on Liability and Compensation for Damage resulting from Transboundary 
Movements of Hazardous Wastes and their Disposal (Basel, Switzerland, 10 December 1999) 

 
 نص مقترح من الجماعة األوروبية ودولها األعضاء

 
ا سلطة                              ائل، من بينه ة من المس ا األعضاء االختصاص في طائف ا دوله منظمة دول ذات سيادة تنقل إليه

 .اتخاذ قرارات ملزمة ألعضائها في هذه المسائل
 

 نص مقترح من المكسيك
 

ائل   ي المس ا االختصاص ف ل إليه كلها دول وتنق ات تش ك هيئ ي ذل ا ف ة، بم ة اإلطاري ا االتفاقي ي تتناوله الت
 .سلطة الدخول في معاهدات بشأن هذه المسائل

 
 نص مقترح من ميانمار

 
ة أو                             ذه االتفاقي ا ه ي تحكمه ائل الت ا اختصاص في المس ين وله يم مع منظمة تؤلفها دول ذات سيادة في إقل

 .بروتوآوالتها، وخولت السلطة وفقا لنظامها الداخلي
 

 قترح من بنمانص م
 

اء            ا األعض ا دوله ل إليه يادة تنق ة ذات س حة العالمي ة الص ي منظم اء ف ن دول أعض ة م ات مؤلف منظم
ا     ات    . االختصاص، وخولت السلطة فيما يتعلق بالمسائل التي تحكمها هذه االتفاقية وبروتوآوالته ذه الهيئ ويجوز له

 . أو إقرارها أو االنضمام إليهاالتوقيع على الصكوك المعنية أو التصديق عليها أو قبولها
 

)3(1، الفقرة 18-52ج ص عاستنادًا إلى قرار جمعية الصحة العالمية،   
 

 نص مقترح من جمهورية آوريا
 

ذه                  ا ه ي تحكمه ائل الت ق بالمس ا يتعل منظمة مؤلفة من دول ذات سيادة في إقليم معين ولها االختصاص فيم
ة أو التصديق              االتفاقية أو بروتوآوالتها، وخولت، بمقت     ى الصكوك المعني ضى إجراءاتها الدولية، سلطة التوقيع عل

 .عليها أو قبولها أو إقرارها أو االنضمام إليها
 
 

 نص مقترح من االتحاد الروسي
 

 ".منظمات إقليمية للتكامل االقتصادي"إلى " منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمية"يمكن ترجمة تعبير  
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 ية العربية السوريةنص مقترح من الجمهور
 

 .18-52ع ص ج، )3(1ينطبق في هذا المجال التعريف الوارد في قرار جمعية الصحة العالمية  
 
 التعاون التقني -6
 

 نص مقترح من أستراليا
 

أطراف في           دول األعضاء آ المساعدة العينية وتقاسم المعارف والمعلومات عن المسائل التقنية فيما بين ال
 .ية بشأن مكافحة التبغالمعاهدة اإلطار

 
Definition supplied by Department of Health and Aged, Care, 
Australia, in consultation with AusAID 

 
 نص مقترح من آوبا

 
ى حل مشكالت                ي تساعد عل اليب الت ات واألس ارف والتقني اج المع ر إلنت عمل مشترك بين طرفين أو أآث

 . وتبادلها وتطبيقهاالتنمية التي حددها األطراف
 

 نص مقترح من الجماعة األوروبية ودولها األعضاء
 

 .تقاسم المعارف والمعلومات والمساعدة العينية في المسائل التقنية 
 

 نص مقترح من غواتيماال
 

والتـي يمكن أن  . المشورة ذات الطبيعة المهنية أو التقنية المقدمة لمؤسسة أو برنامج حتى يكون أداؤه أآفأ          
 .تقدمها وآالة دولية أو هيئة وطنية لمساعدة المؤسسة أو البرنامج المعني

 
 نص مقترح من ميانمار

 
ر                            ا أث ي سيكون له ة الت ة واإلداري ة والقانوني ائل العلمي ق بالمس ا يتعل التعاون فيما بين الدول األعضاء فيم

 .على تدابير مكافحة التبغ
 
 
 
 
 

 نص مقترح من بنما
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ى أي  .  العينية، وتقاسم المعارف والمعلومات بين الدول األعضاء في االتفاقية     المساعدة التقنية   آما تشير إل
بة لمختلف    ة مختصة بالنس ات دولي ؤتمر األطراف منظم ن م دول األطراف أو م ن ال ا م د تطلبه ة ق اعدة تقني مس

 .أو بروتوآوالتها/ جوانب االتفاقية و
 

 نص مقترح من سلوفاآيا
 

وي            تأمين الدعم اللوجس    ي والمعن ادة  . تي الستراتيجية مكافحة التبغ بما في ذلك الدعم االقتصادي والتقن وع
 ).االلتزامات(ما يقررها االتفاق التعاقدي والتعهدات 

 
 نص مقترح من الجمهورية العربية السورية

 
دول األعضاء األطراف      ين ال ا ب ي، فيم ي المجال التقن اعدة ف وع من المس ديم أي ن ة تتضمن تق ي عملي  ف

 .االتفاقية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ
 
 استراتيجية مكافحة التبغ/ مكافحة التبغ -7
 

 نص مقترح من أستراليا
 

ى تحسين صحة السكان بالقضاء                          طائفة من استراتيجيات الحد من العرض والطلب والضرر، ترمي إل
 .على التعرض للتبغ بكل أشكاله أو الحد منه

 
Review of Health Warnings on Tobacco Products in Australia: Discussion 
Paper, Commonwealth Department of Health and Aged Care, 
Australia, April 2001, ISBN 0642 735557 

 
 نص مقترح من آوبا

 
ذي                      امج ال ه، وتشمل استراتيجية مصممة في إطار البرن تحكم في غ أو ال دخين التب ع ت  مكافحة التبغ هي من

 .يحدد الغايات والسياسات واإلجراءات المطلوبة لكبح وباء التبغ، وبذا تحد من انتشار التبغ واستهالآه
 

 نص مقترح من غواتيماال
 

غ                 عملية اإلدارة واتخاذ القرارات والمكافحة النشطة لألخطار المحتملة الناجمة عن التعرض لمنتجات التب
ديد   تعمالها بغرض التصدي للخطر الش هأو اس ذي تطرح ة  . ال دابير الوقاي ذ ت ذة لتنفي ى الخطوات المتخ ير إل وتش
 .والصحة لضمان بقاء التعرض دون حد معقول

 
 
 
 

 نص مقترح من الجمهورية العربية السورية
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ين أو                         ين سكان معين غ ب طائفة من اإلجراءات واألنشطة ترمي إلى الحد من انتشار استهالك منتجات التب
 .تبغ عموماالقضاء على استخدام ال

 
 مكافحة التبغ )أ(
 

 نص مقترح من المكسيك
 

مجموعة تدابير وأحكام ذات طبيعة تقييسية أو ضريبية أو إدارية أو تعليمية أو علمية أو أي طبيعة أخرى         
ار        غ، وتخفف اآلث ى التب تعتمد للحد من استخدام منتجات التبغ أو اإلقالع عنه أو تجنبه، وتعالج اعتماد المدخنين عل

 .لى الصحة العمومية واآلثار االقتصادية على األفراد واألسر والمجتمعات وبين الدول األطرافع
 

 نص مقترح من ميانمار
 

 .التدابير المتخذة للحد من استهالك منتجات التبغ بين السكان في اإلطار القانوني لدولة أو بلد ما 
 

 نص مقترح من بنما
 

ه من ضرر              تشير إلى التدابير المتخذة تدريجيا      رتبط ب ا ي ة      .  للحد من استهالك التبغ وم دابير مبين ذه الت وه
 .في االلتزامات العامة في هذه االتفاقية

 
غ             ى التب ى الحد من الطلب عل ر السعرية    )القسم واو (التدابير السعرية والضريبية الرامية إل دابير غي ؛ الت

ى   ؛ التدا)القسم زاي(الرامية إلى الحد من الطلب على التبغ     اد عل بير الرامية إلى الحد من الطلب فيما يتعلق باالعتم
غ         )القسم حاء (التبغ واإلقالع عنه     د التب ة بتوري دابير المتعلق اء  (؛ التعويض والمسؤولية   )القسم طاء  (؛ الت ؛ )القسم ي

ات   ادل المعلوم ة والبحوث وتب اف(المراقب م آ انوني  )القس ي والق ي والتقن اون العلم م الم(؛ التع دابير و) القس أي ت
 .أخرى تعتبر ذات صلة

 
وهذه التدابير يبررها محتوى الديباجة والهدف المنشود والتعاريف والمبادئ التوجيهية في االتفاقية، وترد              

واردة في                        دابير االستراتيجية ال ق بعض الت ى تطبي ين األطراف عل في البروتوآوالت المحددة تفاصيل االتفاقات ب
 .االتفاقية

 
دابير أو استراتيجية تسهم في                     وال يحد تصدي    ق أي ت ق األطراف على االتفاقية من حقها السيادي في تطبي

 .مكافحة التبغ
 

 نص مقترح من سلوفاآيا
 

إجراءات المراقبة التي تقررها وتنفذها الحكومة لضمان استمرار األنشطة القانونية وغيرها من األنشطة              
 :المتعلقة بالتبغ والترويج لعدم التدخين

 
 الحماية التشريعية لغير المدخنين، )1(
 
 التدابير السعرية والضريبية لتقليل استهالك التبغ، )2(
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 التعليم والتدريب على تشجيع عدم التدخين في المدارس والجامعات، )3(
 
 .تقديم المشورة الطبية لوقف عادة التدخين، في معاهد الصحة العمومية وفي الجامعات )4(

 
 افحة التبغاستراتيجية مك )ب(
 

 نص مقترح من الجماعة األوروبية ودولها األعضاء
 

ع أو                       ى تحسين صحة السكان بمن طائفة من استراتيجيات الحد من العرض والطلب والضرر، ترمي إل
ة واالقتصادية            ة والبيئي ه الصحية واالجتماعي غ وعواقب د تكون المعلومات والتشريع     . تقليل انتشار استخدام التب وق

 .وسياسة األسعار عناصر في هذه االستراتيجياتوالتعليم 
 

 نص مقترح من ميانمار
 

 .استراتيجية لضمان تنفيذ تدابير مكافحة التبغ الشاملة بنجاح 
 

 نص مقترح من جمهورية آوريا
 

 .تدابير تتخذ بهدف حماية الصحة العمومية بالحد من استهالك التبغ 
 
 صناعة التبغ -8
 

 نص مقترح من أستراليا
 

ه                ا  ألطراف المعنية في جميع حلقات سلسلة العرض، ويشمل ذلك زارعي التبغ ومعالجيه وصانعيه وبائعي
 .بالتجزئة

 
Definition supplied by Department of Agriculture, Fisheries and Forestry, Australia 

 
 نص مقترح من آوبا

 
 .يع منتجات التبغ المصنعةدوائر الصناعة التي تبذر وتحصد وتجمع التبغ وتعالج وتب 

 
 نص مقترح من الجماعة األوروبية ودولها األعضاء

 
 .مجهزو التبغ وصانعو منتجات التبغ وموزعوها 

 
 نص مقترح من غواتيماال
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ة نشاطها أو              . سلسلة من العمليات إلنتاج وتجهيز منتجات التبغ        ة أو خاصة أو شخصية اعتباري ة عام هيئ
ا أو      وظيفتها هي صناعة منتجات      ل خاضع له ق وآي التبغ أو الحصول عليها أو تجهيزها بشكل مباشر أو عن طري

 .متعاقد معها
 

 نص مقترح من اليابان
 

ـي منتجات                     ة ف م مصالح تجاري ذين له قطاع اقتصادي يتألف من األشخاص، االعتباريين أو الطبيعيين، ال
واد لمنتجي        التبغ بمن فيهم صانعو التبغ ومستوردوه ومصدروه وموزعوه وبائ         عوه بالتجزئة وزارعوه وموردو الم

 .التبغ واتحادات شرآات التبغ
 

 نص مقترح من ميانمار
 

انعيه           ه وص غ ومجهزي ي التب ك زارع مل ذل رض، ويش لة الع ات سلس ع حلق ي جمي ة ف راف المعني األط
 .وموزعيه وتجار الجملة والمصدرين والمستوردين والتجار وتجار التجزئة

 
 انص مقترح من بنم

 
ا            غ ومجهزيه ات التب ي منتج ك زارع مل ذل رض، ويش لة الع ات سلس ع حلق ي جمي ة ف راف المعني األط

 .وصانعيها وبائعيها بالتجزئة وبالجملة لغير االستهالك العالجي اإلنساني
 

Based on the definition of the Department of Agriculture, Fisheries and Forestry, 
Australia; amendments made by Panama 

 
 نص مقترح من جمهورية آوريا

 
توردي      غ وصانعيه ومس ك زارعي التب مل ذل رض، ويش لة الع ات سلس ع حلق ي جمي ة ف األطراف المعني

 .منتجات التبغ المصنعة وتجار الجملة والتجزئة
 

 نص مقترح من سلوفاآيا
 

ا        جزء من مجال األعمال الذي يجري في إطاره االضطالع بأنشطة تتعل            غ وإنتاجه ق بزراعة منتجات التب
 .وتسويقها

 
 نص مقترح من الجمهورية العربية السورية

 
 .أي طرف يعمل في أي عملية تتعلق بالتبغ مثل الزراعة أو التصنيع أو التوزيع أو التصدير أو االستيراد 

 
 
 منتجات التبغ -9
 

 نص مقترح من أستراليا
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 ؛)التبغ أو نبات التبغ أو أوراقهفي أي شكل بما في ذلك بذور (التبغ  )أ(
 
 ):مثل السيجار أو السيجارة(أي منتج  )ب(
 

 يحوي التبغ آمكون رئيسي أو هام؛ )1( 
 

تالع أو   )2( غ أواالب ق المض ن طري تخدام ع ي أو لالس تهالك اآلدم د لالس مم أو مع مص
 .االستنشاق بالفم أو باألنف

 
 .تخدامها مع التبغورق السجائر ولفات السجائر أو الغليون الس )ج(
 

Modified from Tobacco Advertising Prohibition Act 1992 (Commonwealth) 
definition with the reference to “material that is tobacco seed, tobacco plant 
or tobacco leaf” from the Excise Act 1901 (Cth) sections 117C to 117H 

 
 نص مقترح من آندا

 
ة      " منتجات التبغ "تؤيد آندا تعريف تعبير       اريخ    A/FCTC/INB1/2آما ورد في الوثيق و  /  تموز  26 بت يولي

2000. 
 

 نص مقترح من آوبا
 

تهلكها                         د تلحق ضررًا بالصحة حين يس ي ق غ، والت آل المنتجات المصنعة المستمدة من إنتاج صناعة التب
غ      . الخ) لقارا(، السرطان )النيكوتين(األفراد، مثل االعتماد     ا تشمله السيجار والسيجاريللو وتب وقد يكون من بين م

 .الغليون وتبغ المضغ وأوراق السجائر والتبغ العديم الدخان
 

 نص مقترح من الجماعة األوروبية ودولها األعضاء
 

ا، من                              و جزئي ا تكون مصّنعة، ول در م دخين أو االستنشاق أو المص أو المضغ بق منتجات ألغراض الت
 .بغ سواء آان معدًال جينيًا أو الالت
 

 نص مقترح من غواتيماال
 

 .أي سلعة تكون مادتها األولية هي التبغ أو منتجات التبغ ومعدة لالستهالك 
 
 
 

 نص مقترح من اليابان
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دخين           ي الت تخدام ف نعة لالس ة، والمص ادة أولي غ آم ن أوراق التب ًا م ًا أو جزئي نوعة آلي ات المص المنتج
 .ستنشاقوالمضغ واال

 
 نص مقترح من المكسيك

 
واع جنس                         ك أوراق مختلف أن ا في ذل غ، بم ا " آل المنتجات المصنوعة آليا أو جزئيا من التب " النيكوتيان

ات أو         مل مكون د، وتش يخ الجل غ أو تلط اق أو المض دخين أو االستنش ي بالت تهالك اآلدم ّدة لالس تقاته، والمع ومش
 . واالسطوانات والمضافات والفالتر، باستثناء ما ينتج ألغراض عالجيةعناصر أو أجزاء أو ملحقات مثل الورق

 
 نص مقترح من ميانمار

 
 .أي ناتج مصنوع أو مستمد من التبغ ومعّد لالستهالك اآلدمي 

 
 نص مقترح من النرويج

 
ك أي مكون أو جزء أو ملحق                    ا في ذل ّد لالستهالك اآلدمي بم غ ومع أي ناتج مصنوع أو مستمد من التب
 :ومن بين ما يشمله. لمنتج تبغ

 
 :التبغ المدخن

 
ة ُتمسك         " لف سيجارتك  "الملفوفة باليد أو بأسلوب     ... المصنوعة،  ) 1(السجائر؛   د أو بآل والمصنوعة بالي

 .باليد من تبغ تدخين رقيق مع استخدام أوراق السجائر أو أنابيب بفلتر
 

  الغاليين؛) ...3) ... (2) ... (1(السيجار؛ ... سجائر البيدي 
 

 :التبغ العديم الدخان
 

عوط؛  ة- الرطب) 1(الس ا رقيق غ مقطوع قطع ين  .  تب بة ب ة مناس تخدام الرئيسي وضع آمي مل االس ويش
وافرًا في حزم صغيرة من               . الشفة السفلى واللثة أو بين اللثة وغشاء الفم المخاطي         وقد أصبح السعوط مت

 . ويستنشق عادة من األنف- الجاف"). أآياس الشاي"مثل (الورق المسامي 
 

 ... ...تبغ المضغ؛ 
 

 :المحتويات والمكونات
 

 .تشير إلى آل من مواد التبغ والمواد األخرى المستخدمة في عملية التصنيع والموجودة في منتج التبغ
 
 

 نص مقترح من بنما
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ات    ة لنب ن األوراق الجاف ا م ا أو جزئي ون آلي اآوم"أي مستحضر مك ا تاب ه أو" نيكوتيان تخرج من  أي مس
ار أو نبيطة                   . يستخدم لالستهالك اآلدمي   ه ال يشمل أي غذاء أو عق ويشمل أوراق السجائر واألنابيب والفالتر ولكن

 .تحوي النيكوتين وينطبق عليها قانون األغذية والعقاقير
 

Based on the definition proposed by Canada, Tobacco Act (1997, c.13), amended by Panama 
 

 نص مقترح من جمهورية آوريا
 

ة         ادة أولي غ آم تخدام أوراق التب اق باس دخين أو المضغ أو االستنش بة للت ة مناس ي حال نوع ف غ المص التب
 .رئيسية

 
 نص مقترح من سلوفاآيا

 
 .هي منتجات مصنوعة من التبغ الخام أو التبغ المعالج تكنولوجيا، والمعّدة للتدخين والمضغ واالستنشاق 

 
  مقترح من الجمهورية العربية السوريةنص

 
غ وأوراق اللف   ك أوراق التب ي ذل ا ف غ، بم ات التب ا، من نب ا أو جزئي تج مصنوع أو مستخرج، آلي أي من

 .والفالتر والمضافات، والمعّد لالستخدام اآلدمي عن طريق التدخين أو االستنشاق أو المضغ
 

 المجموعات السريعة التأثر -10
 

 ستراليانص مقترح من أ
 

الغ       "  االت                   " فئة سكانية معرضة لخطر ب ائعهم المحددة من احتم د طب راد تزي ألف من مجموعات أو أف تت
 .استعمالهم منتجات التبغ أو معاناتهم أضرارًا صحية من استخدامها

 
Definition supplied by the Centers for Disease Control and Prevention, 
Atlanta, Georgia, United States of America 

 
 نص مقترح من آوبا

 
ًا                   هي مجموعات من السكان الذين تزداد احتماالت تعّرضهم للخطر في وضع معين، وهي تستحق اهتمام

د             ل،  (خاصًا بسبب أبعاد مشكلتها، أو فرصة تغيير العادات والسلوآيات الضارة، التي تتبع عادة بسبب التقلي الحوام
 ).رضى الزُّمنىاألطفال، المراهقون، والم

 
 
 

 نص مقترح من غواتيماال
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ق                          ه أو تشترك في خصائص تتعل غ ومنتجات أي شكل للتب مجموعة من األشخاص قد يضيرها التعرض ب
 .بالصحة، وبوجه خاص األطفال والحوامل

 
 نص مقترح من المكسيك

 
طر اعتياد استهالك  مجموعة من السكان تكون بحكم سنها أو جنسها أو وضعها أو مهنتها أآثر تعرضا لخ   

 .منتجات التبغ واالستمرار فيه أو التأثر بعواقبه
 

 نص مقترح من ميانمار
 

ر                      ـا دوائ ي تتبعه ات التسويق الت المجموعات العمرية واإلثنية األآثر عرضة للتضليل نتيجة استخدام تقني
 .صناعة التبغ

 
 نص مقترح من النرويج

 
 . ومن يعانون من أمراض الرئة والقلبمجموعات أو أفراد مثل األطفال والحوامل 

 
 نص مقترح من بنما

 
/ تشير إلى مجموعات من السكان أو إلى أفراد أآثر احتماًال الستخدام منتجات التبغ وللتعـرض للمرض و                

 .أو الوفاة من مرض مرتبط باستهالك هذه المنتجات بشكل مباشر أو غير مباشر
 

المرض           آما تشير إلى مجموعات السكان أو األف        راد الذين تجعلهم حالتهم الصحية أآثر تعرضًا لإلصابة ب
 .والوفاة نتيجة استهالك منتجات التبغ بشكل مباشر أو غير مباشر

 
 نص مقترح من جمهورية آوريا

 
ال والحوامل                        ل األطف ر تعرضًا للخطر مث المجموعة المعرضة ألن تتأثر من دخان التبغ أو السكان األآث

 .اض تنفسيةومن يعانون من أمر
 

 نص مقترح من سلوفاآيا
 

ين، أو األشخاص                    دخنين المنتظم دخين، أو الم دء الت ى ب ل إل اًال للمي ر احتم تشمل مجموعات السكان األآث
 . سنة والحوامل18األطفال حتى سن : الذين يضّرون غيرهم مباشرة بالتدخين

 
 نص مقترح من الجمهورية العربية السورية

 
ن الس  ات خاصة م ع   مجموع ل الرّض يولوجية أو صحية، مث باب فس ا، ألس ن غيره ر تضررًا م كان أآث

 .واألطفال والمسنين والمرضى
 نص مقترح من الواليات المتحدة األمريكية
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ر المباشر        دخين غي االت تعرضهم للت ددة من احتم ائعهم المح د طب راد تزي ذه  . مجموعات أو أف وتشمل ه
 . أمراضًا تنفسية أو األمراض القلبية الوعائيةالمجموعات األطفال والمسنين ومن يعانون

 
 2القسم 

 
ا         افية بيانه ات لمصطلحات إض دان تعريف دمت بعض البل لية ق ذه المصطلحات األص ى ه افة إل وباإلض
 :آالتالي

 
 اإلدمان -1
 
 اإلعالن غير المباشر -2
 
 المؤسسة االقتصادية اإلقليمية -3
 
 تشر في البيئةالتدخين غير المباشر أو الدخان المن -4
 
 التهريب -5
 
 برنامج مكافحة التبغ -6
 
 اإلدمان -1
 

 نص مقترح من النرويج
 

 :اإلدمان هو نمط سلوآي راسخ يتسم بما يلي 
 

 للنيكوتين بكميات تولِّد بالتأآيد آثارًا نفسية معّززة،/ التناول المتكرر لعقار )1(
 

ى حين     صعوبة شديدة في التوصل إلى اإلقالع الطوعي ألج        )2( ذا االستعمال حت ل طويل عن مثل ه
 .يكون هناك دافع قوي لدى المستخدم للتوقف

 
 اإلعالن غير المباشر -2
 

 نص مقترح من بنما
 

غ أو                    اإلعالن الذي وإن لم يذآر منتج التبغ بشكل محدد فإنه يحاول أن يلتف حول حظر اإلعالن عن التب
ال             . حد منتجات التبغ  يكون هدفه أو أثره غير المباشر هو الترويج أل         ّدة الستهالك األطف ذا منتجات مع وقد يشمل ه

 .وغيرهم وتستخدم أشكاًال أو صورًا مرتبطة بمنتجات التبغ مثل سجائر الشيكوالتة
 

Joossens L. How to circumvent tobacco advertising restrictions: the 
irrelevance of the distinction between direct and indirect advertising. 
Lyons, International Union against Cancer, 2001, amended by Panama 

 المؤسسة االقتصادية اإلقليمية -3
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 نص مقترح من سلوفاآيا
 

خاص     جلة، أو األش اتبهم المس ان مك ي مك ة ف ل، وخاص ديرون العم ذين ي اريون ال خاص االعتب األش
 .ر مشاريع أخرى من أجل تلبية احتياجات المستخدماالعتباريون الذين يعملون في إطا

 
 التدخين غير المباشر أو دخان التبغ الموجود في البيئة -4
 

 نص مقترح من الواليات المتحدة األمريكية
 

ون                   دخان التبغ في الهواء المحيط، وهو خليط من الدخان المتصاعد من الطرف المشتعل لسيجارة أو غلي
 . ينفثه المدخن من رئتيهأو سيجار والدخان الذي

 
 التهريب -5
 

 نص مقترح من بنما
 

ة،     لطات الجمرآي دخل الس ا دون ت ا منه ة أو إخراجه ة الجمرآي لع للمنطق ال س ب بإدخ ة التهري تم جريم ت
وم والضرائب        ع الرس ادي دف ى تف ؤدي إل د الضريبي أو ت ي العائ ارة ف بب خس ن تس م تك ا إذا ل ر عم بغض النظ

 . أخرى ذات صلةوالمكوس أو أي ضرائب
 

ى         توردة من أراض خاضعة لنظام ضريبي تفضيلي أو خاص إل ة مس ل سلع أجنبي تم التهريب بنق ا ي آم
 .أراض أخرى ذات ضرائب أثقل، وإدخال سلع محظورة إلى بلد ما وإخراجها منه

 
Panama. Law No. 30 of 8 November 1984. Smuggling and Customs Fraud. Article 15 

 
 نامج مكافحة التبغبر -6
 

 نص مقترح من الواليات المتحدة األمريكية
 

دء     ن ب د م املة للح ة واالقتصادية الش ريرية والتنظيمي ة والس ة التعليمي اليب االجتماعي ن األس ة م مجموع
غ                              دخان التب ع التعرض ل ار، ولمن ين الشباب والكب غ ب ادة اإلقالع عن استخدام التب استخدام التبغ بين الشباب، وزي

 .المنتشر في البيئة
 

Reducing Tobacco Use: A Report of the Surgeon General, Washington DC, 
Department of Health and Human Services, 2000 
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