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التحـــديات و  اقيـــةفـــي تنفيـــذ االتفالتقـــدم المحـــرز عمومـــًا اســـتنتاجات بشـــأن يخلـــص التقريـــر إلـــى ، ثالثـــاً   -
  .هافي تنفيذ ةعامالواالتجاهات 

  
مــن طرفــًا، كــان  ١٧٤ أصــل ٪) مــن٧٢( طرفــاً  ١٢٦ تقــارير مــن ٢٠١٢لعــام  ي دورة التبليــغوقــد تلقــت األمانــة فــ

التقــارير المقدمــة مــن المبّينــة فــي هــذا التقريــر ككــل إلــى معلومــات وتســتند ال. اريرهــا عــن التنفيــذقــدم تقتالمقــرر أن 
  ١.طرفًا، ما لم ُيذكر خالف ذلك ١٢٦المذكورة البالغ عددها  األطراف

  
هـو تقريـر سـُيتاح ، و علـى الصـعيد العـالمي كامـل عـن تنفيـذ المعاهـدةمرفـق بـآخر النتـائج الرئيسـية عـن التقرير وهذا 

هيكــل و  هيكــل االتفاقيــةقــدر المســتطاع حــذو التقريــر ويحــذو  ٢اإلطاريــة. منظمــةاإللكترونــي التفاقيــة الموقــع اللــى ع
  استمارة التبليغ.

  
  من االتفاقية) ثانياً (الجزء وااللتزامات العامة التوجيهية  الغرض المنشود والمبادئ  -١
  

  )٥االلتزامات العامة (المادة 
  

األطـراف عـدد أكثـر مـن نصـف ينـتهج  ).١-٥وضع استراتيجيات وخطـط وبـرامج شـاملة لمكافحـة التبـغ (المـادة 
األطـراف  العديـد مـن أشـار أيضـاً قـد هذه االستراتيجيات والخطط والسياسات، و التي قدمت تقارير، مثل ) طرفاً  ٧٤(

أهميـة والذي يكتسـي هذا االلتزام بموجب االتفاقية، الوفاء بفيما يتعلق ب ههاواجمحددة التي يالتحديات ال األخرى إلى
  .ينشاملوقعًا و 
  

  (أ)).٢-٥ البنية التحتية لمكافحة التبغ (المادة
  

معنــي  اتصــال وطنــيعــّين مركــز أنــه ب) طرفــاً  ١٠٢. أفــاد معظــم األطــراف (مكافحــة التبــغمعنيــة بلااالتصــال مراكــز 
مّمــا قــد يــدل ، مجــاالت أخــرىفــي بعــض الحــاالت علــى أن مســؤوليات مراكــز االتصــال هــذه تشــمل  ،كافحــة التبــغبم

  .قاصرةزال ت القدرات الوطنية لمكافحة التبغ العلى أن 

                                                           
جـزر البهامـا، البحـرين، بـنغالديش، بربـادوس، ، أفغانستان، ألبانيا، الجزائر، أنتيغوا وبربودا، أسـتراليا، النمسـا، أذربيجـان    ١

متعــددة القوميــات، البوســنة والهرســك، بوتســوانا، البرازيــل، برونــي دار الســالم، البوليفيــا دولــة بــيالروس، بلجيكــا، بــنن، بوتــان، 
و، كمبوديــا، كنــدا، جمهوريــة أفريقيــا الوســطى، تشــاد، شــيلي، الصــين، كولومبيــا، جــزر القمــر، الكونغــو، صــبوركينــا فابلغاريــا، 

، سـتونياإ، الـدانمرك، جيبـوتي، إكـوادور، مصـر، عبيةالشـ الديمقراطية جزر كوك، كوستاريكا، كرواتيا، قبرص، جمهورية كوريا
يسـلندا، العـراق، أ، جورجيا، ألمانيا، غانا، اليونان، غواتيماال، غيانا، هندوراس، هنغاريـا، فيجي، فنلندا، فرنسا، غابون، غامبيا

، التفيـــا، ةيطاليـــا، اليابـــان، األردن، كازاخســـتان، الكويـــت، قيرغيزســـتان، جمهوريـــة الو الديمقراطيـــة الشـــعبيإســـرائيل، إيرلنـــدا، أ
، منغوليـــا، الجبـــل الموحـــدةميكرونيزيـــا واليـــات ، المكســـيك، ة، مالطـــلبنـــان، ليســـوتو، ليبيـــا، ليتوانيـــا، مدغشـــقر، ماليزيـــا، مـــالي

األســود، ناميبيــا، نيبــال، هولنــدا، نيوزيلنــدا، النيجــر، النــرويج، عمــان، بــاالو، بنمــا، بــاراغواي، بيــرو، الفلبــين، البرتغــال، قطــر، 
غرينـادين، سـان مـارينو، و نت فنسـنت جمهورية كوريا، جمهورية مولدوفا، االتحـاد الروسـي، روانـدا، سـانت كيـتس ونيفـيس، سـا

ســبانيا، أســان تــومي وبرينســيبي، الســنغال، صــربيا، سيشــيل، ســيراليون، ســنغافورة، ســلوفينيا، جــزر ســليمان، جنــوب أفريقيــا، 
ند، السـويد، توغـو، تونغـا، ترينيـداد وتوبـاغو، تـونس، تركيـا، توفـالو، أوكرانيـا، اإلمـارات سـوازيلالنكا، السودان، سورينام،  سري

 ن.اليم ،فيتنام، يرلندا الشمالية، فانواتوأو العربية المتحدة، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى 

ـــــــــــــى العنـــــــــــــوان    ٢ التـــــــــــــالي:  جميـــــــــــــع التقـــــــــــــارير المتعلقـــــــــــــة بالتقـــــــــــــدم العـــــــــــــالمي فـــــــــــــي تنفيـــــــــــــذ االتفاقيـــــــــــــة متاحـــــــــــــة عل
http://www.who.int/fctc/reporting/summary_analysis/. 
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، وهـي وحــدات مكافحــة التبـغل اتأنشـأ وحـد ه) أنــطرفـاً  ٧٦. ذكــر أكثـر مـن نصــف األطـراف (التبـغوحـدات مكافحـة 
  ة.لمذكور وزارة اال حت إشرافتة وميالصحة العممعنية بوزارة الصحة أو وكالة  في معظم الحاالتتستضيفها 

  
مـن هـذا آليـة تنسـيقية بـأن لديـه ) طرفـاً  ٩١األطـراف (أكثـر مـن ثلثـي أفـاد . لمكافحـة التبـغتنسيقية وطنية إقامة آلية 

  .القبيل موضوعة موضع التنفيذ
  

من المصـالح التجاريـة وأيـة مصـالح راسـخة أخـرى لـدوائر صـناعة الصحة العمومية في مجال سياسات الحماية 
ى لـراميـة إخطـوات  تاتخـذا أنهالتي أبلغت عن ) طرفاً  ٦٨األطراف (عدد نصف زاد على ال. )٣-٥ (المادة التبغ
األطـراف بيـد أنـه لـم يتجـاوز الربـع عـدد مكافحـة التبـغ. متعلقـة بلا هصـناعة التبـغ مـن التـدخل فـي سياسـاتدوائر منع 

معلومــات عــن أنشــطة دوائــر صــناعة تكفــل حصــول الجمهــور علــى تــدابير  تتخــذالتــي أفــادت بأنهــا ا) طرفــاً  ٣٤(
  (ج).١٢ه المادة حسبما تبّينالتبغ، 

  
  من االتفاقية) ثالثاً (الجزء الحد من الطلب على التبغ   -٢
  

  )٦(المادة  التدابير السعرية والضريبية الرامية إلى الحد من الطلب على التبغ
  

معلومـات  ،٢٠١٢عـام لفتـرة التبليـغ االتفاقيـة خـالل تنفيـذ طرفـًا قـدم تقـارير عـن  ١٢٦طرفـًا مـن أصـل  ٩٨ورد مـن 
ثلثــي األطــراف أفــاد قرابــة . و و/ أو تســعيرها منتجــات التبــغالمفروضــة علــى لضــرائب ل تحليــلتمّكــن مــن إجــراء  افيــةو 
الحـد مــن اســتهالك األغــراض الصـحية المنشــودة الراميـة إلــى سياسـات ضــريبية تسـهم فــي بلـوغ بتطبيــق ) طرفـاً  ٨١(

  التبغ.
  

فـــإن نتجــات التبـــغ األخـــرى، أمـــا فيمـــا يخـــص مفــي تقـــارير األطـــراف إلـــى الســجائر. الـــواردة معظـــم البيانـــات وتشــير 
الرسـوم الضـريبية المفروضـة عليهـا، لـذا لـم أو متوسـط مؤشـرات األسـعار  لحسابالمقدمة عنها غير كافية البيانات 

  .وتسعيرها السجائر على المفروضة ُتؤخذ في الحسبان عند إجراء التحليل إال الضرائب
  

غيرهـا مـن والقيمة المضـافة و لمكوس ل لطراف تحليل مفصّ المعلومات الواردة في تقارير األُأجِري بفضل . الضرائب
  .الجمركية الضرائب المشابهة ورسوم االستيراد

  
 فــرض شــكالً أنهــا ت) طرفــاً  ٨٣ن الضــرائب (عــذكــرت األغلبيــة المطلقــة مــن األطــراف التــي قــدمت بيانــات . المكــوس

أو  حســـب القيمـــةالمفروضـــة (المكـــوس فيمـــا يتعلـــق بتطبيـــق مختلـــف أشـــكال و علـــى الســـجائر. معينـــًا مـــن المكـــوس 
  على السجائر.ها األطراف تفرضالتي الضرائب كبيرة في النوع السائد من اختالفات فإن ثمة محددة أو كليهما)، ال
  

مــن  اً ضــريبة القيمــة المضــافة أو أيــ علــى الســجائرطبــق طرفــًا بأنــه ي. أفــاد ســتة وســبعون ضــريبة القيمــة المضــافة
ضريبة القيمة المضافة أو ضريبة المبيعـات فـي وُتطّبق يعات أو ضريبة السلع والخدمات. بدائلها، مثل ضريبة المب

التـــابع شـــرق المتوســـط المنتميـــة عمومـــًا إلـــى إقلـــيم طـــراف األ ، باســـتثناءالمنتميـــة إلـــى األقـــاليم كلهـــامعظـــم األطـــراف 
هـا أشـكال الضـرائب، بمـا في دون غيرهـا مـنالجمركيـة اد االسـتير  رسـوم تفضـيل تطبيـق تواظـب علـى والتي للمنظمة،
  .المكوس

  
لكـل  هيكـل التجـارة الخارجيـةالجمركيـة وأهميتهـا إلـى تجسـيد رض رسـوم االسـتيراد يميل فـ .جمركيةستيراد الرسوم اال

التــي تفرضــها أطــراف كثيــرة هيكــل الضــرائب الجمركيــة علــى رســوم االســتيراد  وتهــيمن مــثالً . هإنتاجــبلــد ومســتويات 
التـي تنتمـي إلـى إقلـيم غـرب  الصـغيرة االقتصـادات وبعضلمتوسط اإلقليم األفريقي وٕاقليم شرق اتنتمي إلى كل من 
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الجمركية  االستيراد رسوم بشكل أوسع نطاقًا على االعتماد تنزع إلى والتي آسيا، شرق وٕاقليم جنوب الهادئ المحيط
  اإليرادات. بوصفها آلية لجمع

  
لعـــالمي المتاحـــة فـــإن نســـبة المتوســـط ا التقـــارير اســـتنادًا إلـــى. الســـجائر المفـــروض علـــى الضـــريبي العـــبء إجمـــالي

رغم وجـــود اختالفـــات كبيـــرة بـــين األطـــراف بـــ٪، ٥٩,٤ يعلـــى الســـجائر هـــالمفـــروض جمـــالي العـــبء الضـــريبي إل
  ٪).٨٦,٣لعبء الضريبي: لالحد األقصى ؛ و ٪٧لعبء الضريبي: لدنى الحد األ(واألقاليم 

  
فــي فـــرض الضــرائب علـــى  . يمكــن مالحظـــة عــدة اتجاهـــاتت التبليـــغالضـــرائب عبــر دوراالطارئـــة علــى تغييــرات ال

عقــب ، ٢٠١٠٪ فــي عــام ٦٧مــن مكــوس ضــرائب البلــدان التــي تفــرض نســبة يتمثــل أوالهــا فــي ارتفــاع  ،الســجائر
فيتمثـل  يالثـانأما االتجـاه  .٢٠١٢٪ في عام ٨٥، إلى في تنفيذ االتفاقية التقدم العالميعن لتقرير السابق صدور ا
إلــى  ٢٠١٠٪ فــي عــام ٤٩مــن للضــرائب  ةمختلطــ نظمــاً معــدالت محــددة أو التــي تطبــق نســبة األطــراف  فــي زيــادة

مــن ضــرائب لجــدير بالــذكر بيــان األنــواع المحــددة التــي تفضــلها األقــاليم مــن افــإن ، . وأخيــراً ٢٠١٢٪ فــي عــام ٥٨
مفضـــلة لـــدى األطـــراف المنتميـــة إلـــى اإلقلـــيم األفريقـــي وٕاقلـــيم  قيميـــةالمكـــوس علـــى النحـــو التـــالي: نظـــم الضـــرائب ال

األمريكتين، أما تلك المنتمية إلى اإلقليم األوروبي فتفضل نظم الضرائب المختلطة، بينما تفضل األطراف المنتميـة 
  أسعار محددة.إلى إقليم غرب المحيط الهادئ تطبيق 

  
لتقرير لما ورد في ا وفقاً  ،٢٠١٠ عام دوالرًا أمريكيًا في ٢,٥٣من متوسط في الالسجائر ارتفع سعر علبة  .األسعار
االتجاه  أن هذا وُيالحظ. ٢٠١٢ عام دوالرات أمريكية في ٣,٨١في تنفيذ االتفاقية، إلى  التقدم العالميعن السابق 

كمـا  .آسـيا شـرق باسـتثناء إقلـيم جنـوب المنتميـة لمختلـف أقـاليم المنظمـة، في زيادة األسعار قـد عـّم جميـع األطـراف
فـــي اإلقليمـــين األفريقـــي واألوروبـــي وفـــي إقلـــيم وخصوصـــًا  كبيـــرة، الســـجائر بحـــدها األدنـــى زيـــادات أســـعار شـــهدت

الخلــوص مــن تمّكــن معلومـات فإنــه يلــزم أن تقـدم أطــراف أخــرى جنــوب شــرق آسـيا، بـإقليم األمـريكتين. وفيمــا يتعلــق 
  تسعير.السياسات الضريبية ونتائج الضع و في المختطة استنتاجات نهائية حول االتجاهات إلى 

  
  على منتجات التبغ واقتصاديات التبغالمفروضة لضرائب اأخرى بشأن األسعار و تدابير 

  
حظـر يأنـه ب) طرفـاً  ٣٨األطـراف (أفـاد عـدد قـّل عـن ثلـث . الضرائب ومنتجات التبغ المعفاة من الرسـوم الجمركيـة

  .، أو يفرض قيودًا على بيعها إليهمإلى المسافرين الدوليينالمعفاة من الرسوم الجمركية بيع المنتجات 
  

األطـراف يضـيف تقـارير األطـراف إلـى أن بعـض تشـير . الصـحةلقطاع الضرائب المفروضة على التبغ  تخصيص
الصـحة، هـا قطـاع ألغـراض خاصـة، بمـا فيُتكـّرس ضـريبة المكـوس مـن أجـل جمـع عائـدات إلـى نسبة مئوية معينـة 

التبــغ. المفروضــة علــى الضــرائب اإليــرادات التــي تجمعهــا مــن صــة معينــة مــن ف أخــرى حتخصــص أطــرافــي حــين 
اعتمدتـه ثالثـة مكافحـة التبـغ وثمـة تشـريع جديـد بشـأن . الضـرائب معلومـات عـن تخصـيصطرفـًا أربعـة عشـر وقدم 

لتمويـل بـرامج علـى األقـل ُيكـّرس جـزء مـن أموالهـا علـى إنشـاء صـناديق خاصـة يـنص فـي السـنوات األخيـرة أطراف 
  مكافحة التبغ.

 
ونظـرًا . طرفـًا) ٣٥(تقريبـًا ربـع األطـراف لـم يقـدم بيانـات عـن هـذا الموضـوع إال . تعـاطي التبـغل االقتصـاديالعبء 

تكريس فإن أعباء ثقيلة، ترهق عاتق النظم الصحية باالرتفاع و مستمرة في التبغ ألن التكاليف المتكبدة عن تعاطي 
وأبلـغ خمسـون . عنهـا أمـر يكتسـي أهميـة مطـردة الزيـادةبيانـات موثوقـة تقـديم هـذه التكـاليف و الموارد الالزمة لرصـد 

وازداد حجــم البلــد. كبيـرة مرهونــة بالتبــغ، مـع وجــود اختالفــات الناجمــة عـن تعــاطي وفيــات بشـأن الانــات طرفـًا عــن بي
فـي عـام قدمت هذه البيانات  طرفاً  ١٥الوفيات من هذه  عن بياناتأتاحت عدد األطراف التي دورات التبليغ  خالل
بيانـات طرفـًا التـي قـدمت  ١٥البـالغ عـددها األطـراف ومن بـين إليها هذا التقرير. طرفًا التي يشير  ٥٠إلى  ٢٠١٠
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في هذا المضمار تثبت  بيانات قابلة للمقارنةخالل فترتي التبليغ كلتيهما، قدم طرفان اثنان فقط الوفيات عن معدل 
ُيتوقــع أن يتضــمن التقريــر المقبــل عــن التبــغ. و الناجمــة عــن تعــاطي وفيــات الفــي معــدل  انخفاضــاً فــي كلتــا الحــالتين 

  لمقارنة.نطاقًا تضم بيانات قابلة لأوسع التقدم العالمي في تنفيذ االتفاقية قاعدة 
  

  )٨الحماية من التعرض لدخان التبغ (المادة 
  

دابير بأنـه يطبـق تـ طرفـاً  ١٢٠فـاد عـدد مـن األطـراف مجموعـه . أتدابير بشأن الحمايـة مـن التعـرض لـدخان التبـغ
فـي أمـاكن تـدخين التبـغ ى لـع) كامـل أو جزئـيحظـر (فـرض لحماية مواطنيه مـن التعـرض لـدخان التبـغ مـن خـالل 

، العمــل الداخليــة ووســائط النقــل العــام واألمــاكن العموميــة الداخليــة، وحســب االقتضــاء، األمــاكن العموميــة األخــرى
األوامـــر ، و )طرفـــاً  ٩٣فـــي معظـــم الحـــاالت (التشـــريعات الوطنيـــة  :التاليـــة التـــدابيرنهـــا طائفـــة واســـعة مـــن بوســـائل م

  طوعية.التفاقات لجأ إلى اال) طرفاً  ٢٣األطراف (ولكن بعض ، طرفًا) ٤٩في حاالت أخرى ( اإلدارية والتنفيذية
  

موضـوعة تحتيـة  ىبن /لديه آليات ) أنطرفاً  ٨٨(. ذكر أكثر من ثلثي األطراف ةالتحتيى اإلنفاذ / بناإلنفاذ آليات
هـذه عـن  تفاصـيلطرفًا  ٨٧فيما قدم إنفاذ تدابير حماية السكان من التعرض لدخان التبغ، غراض ألموضع التنفيذ 
وسـائل منهـا بالمواجهـة فيمـا يتعلـق برصـد تطبيـق التـدابير وٕانفاذهـا، بعـض األطـراف التحـديات . وبـّين البنى التحتية

  ات إدارية.عقوبفرض 
  

ــاكن  ــدرجات مختلفــة المشــمولة األم ــغبحــاالت الحظــر المفــروض ب ــدخين التب ــى ت الطــائرات ومرافــق الرعايــة  .عل
مـــن بـــين جميـــع األمـــاكن الُمشـــار إليهـــا فـــي اســـتمارة التبليـــغ النقـــل العـــام هـــي  طوســـائلالصـــحية والمرافـــق األرضـــية 

ومـن ناحيـة أخـرى، أفـاد حصـرًا عـدد مـن األطـراف  حظر كامل على التدخين.والمشمولة في أغلب األحيان بفرض 
علــى أمــاكن العمــل الخاصــة والمطــاعم والحانــات والبــارات ًا تامــًا نافــذًا حظــر بأنــه يفــرض  طرفــاً  ٤٥و ٤٠بــين يتــراوح 

  والمالهي الليلية.
  

  اإلطار الزمني للتنفيذ
  

تحقيـق من  ألطرافيمّكن امدته خمس سنوات  زمنياً  من االتفاقية إطاراً  ٨١تتضمن المبادئ التوجيهية لتنفيذ المادة 
عن طريق ضمان أن تكـون جميـع األمـاكن الداخليـة العامـة وأمـاكن العمـل،  ،من دخان التبغللبيئة الحماية الشاملة 

أخطـــار خاليـــة مـــن  )الخارجيـــة أو شـــبهالخارجيـــة (األمـــاكن العامـــة وجميـــع وســـائط النقـــل العـــام، وربمـــا غيرهـــا مـــن 
  غير المباشر.التعرض لدخان التبغ 

  
لـم تبـّين سـوى أربعـة ظـر. و التـي ينبغـي أن ُيفـرض فيهـا هـذا الحمـن األمـاكن العامـة  نوعـاً  ١٦استمارة التبليغ وتورد 

بينمـا ، نوعـاً  ١٦البـالغ عـددها  من األماكن العامـة أنها اتخذت تدابير لحظر التدخين في جميع هذه األنواعأطراف 
وأفـاد  .نوعًا مـن األمـاكن المـذكورة ١٥و ١١عددًا يتراوح بين لحظر يشمل نحو نصف األطراف إلى أن هذا اأشار 

فيمـا أنـواع مـن األمـاكن العامـة؛  ٥بأن الحظر الذي يفرضه ال يشمل إال عددًا يتراوح بين نوع واحد وربع األطراف 
  ة.بّينمن أنواع األماكن العامة المنوع أي على هذا الحظر أنها ال تفرض سبعة أطراف ذكرت 

  

                                                           
؛ ١٠؛ ٩؛ ٨؛ ٣-٥المـواد  لتنفيـذ: المبادئ التوجيهية بشأن مكافحة التبغ اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطاريةانظر     ١
العنــــــــــــــوان التــــــــــــــالي:  احــــــــــــــة علــــــــــــــى، وهــــــــــــــي مت٢٠١١الصــــــــــــــحة العالميــــــــــــــة، . جنيــــــــــــــف، منظمــــــــــــــة ١٤؛ ١٣؛ ١٢؛ ١١

http://www.who.int/fctc/protocol/guidelines/adopted/guidel_2011/en/index.html.  
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  )٩تنظيم محتويات منتجات التبغ (المادة 
  

ــات منتجــات التبــغ ــار وقيــاس محتوي ــات الصــادرة عنهــا اختب نصــف عــن ال قــلّ أفــاد عــدد مــن األطــراف . واالنبعاث
الصــادرة عــن نبعاثــات االقيــاس طرفــًا بأنــه يشــترط  ٥٥ومنتجــات التبــغ اختبــار محتويــات يشــترط  أنــهب) طرفــاً  ٥١(

علــى قــدرات مختبراتهــا الخاصــة بفحــص منتجــات تحســينات أنهــا أدخلــت منتجــات التبــغ. وذكــرت بعــض األطــراف 
 إنشـاءهـا تـرى أن أطـراف أخـرى أنذكرت معدات جديدة، في حين اقتناء  ن حيث تدريب الموظفين أوالتبغ، وذلك م

  .ينطوي على التحدي هذه القدرات الوطنية
  

بقليـل بأنـه ) طرفـاً  ٦٥أفاد عدد مـن األطـراف زاد علـى (. واالنبعاثات الصادرة عنها محتويات منتجات التبغ تنظيم
عـدد بلـغ منتجـات التبـغ. وأالصـادرة عـن نبعاثـات يـنظم اال إلـى أنـهطرفـًا  ٥٧منتجـات التبـغ، وأشـار محتويـات ينّظم 

وأول أوكسـيد ن والنيكـوتين القصوى مـن القطـراالكمية التقدم المحرز في اعتماد تشريع جديد يقلل عن من األطراف 
لتلـــك واليـــات القضـــائية الالســـجائر التـــي تبـــاع فـــي عـــن امتثـــال فـــي الســـجائر أو جميـــع منتجـــات التبـــغ، أو الكربـــون 
  .تقليل قابليتها على التسبب في نشوب الحرائقلمعايير األطراف 

  
  )١٠تنظيم الكشف عن منتجات التبغ (المادة 

  
صــانعي منتجــات علــى ) طرفــاً  ٨٠(تقريبــًا األطــراف يشــترط ثلثــا . الحكوميــةللســلطات عــن منتجــات التبــغ الكشــف 

للسلطات الحكومية عـن معلومـات بشـأن محتويـات التبـغ وانبعاثاتهـا، فيمـا يشـترط نحـو  أن يكشفواالتبغ ومستورديها 
  .الصادرة عن منتجات التبغ نبعاثاتنصف األطراف الكشف عن اال

  
شــف العلنــي للمعلومــات الخاصــة يشــترط الك ) أنــهطرفــاً  ٥٩األطــراف (عــدد نصــف حــوالي  . ذكــرلنــيالكشــف الع

منتجــات طرفــًا بأنــه يشــترط الكشــف العلنــي للمعلومــات الخاصــة بانبعاثــات  ٥٦؛ فيمــا أفــاد بمكونــات منتجــات التبــغ
  .التبغ

  
  )١١تغليف وتوسيم منتجات التبغ (المادة 

  
بحيـث اعتماد وتنفيـذ تـدابير فعالـة بشـأن التغليـف والتوسـيم، بعلى أن يقوم كل طرف من االتفاقية  ١١المادة تنص 

يـــرد أدنـــاه ملخـــص ك الطـــرف. و افـــي غضـــون فتـــرة ثـــالث ســـنوات مـــن بـــدء نفـــاذ االتفاقيـــة بالنســـبة لـــذُيتّخـــذ بعضـــها 
  وحالة تنفيذ تلك التدابير.ثالث سنوات المحّدد بالموعد النهائي ينطبق عليها التي بالتدابير 

  
عـن ٪) ٨٥أطـراف ( ١٠٧عـدد مـن األطـراف مجموعـه . أبلغ حية على عبوات منتجات التبغالتحذيرات الصوضع 

  .لتعاطي التبغ ثار الضارةتبّين اآلمنتجات التبغ تشترط وضع تحذيرات صحية على أنه اعتمد سياسات 
  

هـا ) أنطرفاً  ٩٥ذكرت ثالثة أرباع األطراف (. على تغليف منتج التبغ وتوسيمهمضللة أو خادعة وضع تحذيرات 
تحظــر وضــع العبــارات الوصــفية المضــللة أو الخادعــة علــى تغليــف منــتج التبــغ وتوســيمه، أو تلــك التــي ُيــرجح أن 

  .منتجًا عن الخاطئ اً انطباعتعطي 
  
يشـترط اعتمـاد التحـذيرات الصـحية مـن  أنـهب) طرفـاً  ١٠١مـن ثالثـة أربـاع األطـراف (أفـاد أكثـر . التحـذيرات عتمادا

  .سلطة وطنية مختصة
  

مــا ذكــر التحــذيرات الصــحية، فيأنــه يشــترط مغــايرة  )طرفــاً  ٩١(األطــراف ثالثــة أربــاع نحــو  ذكــر. مغــايرة التحــذيرات
  ال يشترط ذلك. أنهطرفًا آخر  ٣٢
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التحذيرات الصحية تكون أن تكفل  ) تدابيرطرفاً  ١٠٢( األطراف أكثر من ثالثة أرباع. اتخذ موقع التحذير وشكله
، كحـــد أدنـــى، تشـــترط الوطنيـــة هتشـــريعاتطرفـــًا منهـــا إلـــى أن  ٧٨ كبيـــرة وواضـــحة وظـــاهرة للعيـــان ومقـــروءة. وأشـــار

  واضحة وظاهرة للعيان ومقروءة.معينين لتدوين التحذيرات لكي تكون حجم ولون خط بنمط استعمال 
  

التحـذيرات الصـحية مـا ال يقـل  أن تشـغل )طرفـاً  ٩٠(األطـراف رة أخرى حوالي ثالثة أرباع يشترط م. التحذير حجم
تشـترط أن شـارت إلـى أنهـا بينمـا اقتصـر علـى الثلـث عـدد األطـراف التـي أ٪ من مساحة العرض الرئيسـية، ٣٠عن 

  ٪ أو أكثر من مساحة العرض الرئيسية.٥٠التحذيرات تشغل 
  

لتحـذيرات بأنـه يشـترط أن تتخـذ ا) طرفـاً  ٥٣نصف (فاد عدد من األطراف قّل عن الأ. مصورةالتحذيرات الاستخدام 
 أفــادو التوضــيحية. مخططــات الصــور أو العلــى هــذه مل تأو تشــ - صــور أو مخططــات توضــيحية الصــحية شــكل

، مصـورةتحـذيرات سـتخدم طرفًا ي ٥٣طرفًا من أصل  ٢٩بأنه لم يعتمد هذا الشرط، في حين أشار األطراف معظم 
تــراخيص غيــر حصــرية يزود األطــراف األخــرى بســالتحــذيرات المصــورة ونشــرها، وأنــه حقــوق تــأليف إلــى أنــه يمتلــك 

  .المذكورةاستخدام التحذيرات مجانية بو 
  

  اإلطار الزمني للتنفيذ
  

جميـع  بأنه اعتمـد ،المحددة بثالث سنوات لكل واحد منها النهائيةطرفًا بلغ المواعيد  ١١٩طرفًا من أصل  ٢٤أفاد 
إلـى أنـه طرفـًا  ٧٠؛ فيمـا أشـار هـذا الموعـد النهـائيتدابير التغليف والتوسيم الثمانية التي يلـزم تطبيقهـا فـي غضـون 

خـــذ بعـــدد يتـــراوح بـــين تـــدبير واحـــد أنـــه طرفـــا أ ١٣وذكـــر  التـــدابير؛تـــدابير مـــن تلـــك  ٧و ٥خـــذ بعـــدد يتـــراوح بـــين أ
  الثمانية.طرفًا عن أنه لم يأخذ بأي واحد من هذه التدابير  ١٢بينما أبلغ  ؛المذكورة التدابيرتدابير من  ٤و
  

، علـى ٢٠٠٨في عام  ١١المبادئ التوجيهية لتنفيذ المادة  هاعتمادفي دورته الثالثة لدى وافق مؤتمر األطراف وقد 
ؤتمر قـد يرغـب مـو الشـروع فـي اسـتعراض هـذه المبـادئ التوجيهيـة. يتعين ما إذا كان فيأن ينظر في دورته الخامسة 
  عند النظر في المسألة أعاله. ١١بالتقدم المحرز في تنفيذ المادة  األطراف في أن يحيط علماً 

  
  ١١تدابير أخرى بموجب المادة 

  
أو  نشـر معلومـات عـن مكونـات عبـوات التبـغيشـترط ثلثـا األطـراف تقريبـًا  – ١١ثالثة تدابير أخرى بموجـب المـادة 

إلعـــالن عبـــارات لأي ٕازالـــة و ؛ الرئيســـية هأو لغاتـــالبلـــد بلغـــة صـــحية عـــرض تحـــذيرات و  ؛االنبعاثـــات الصـــادرة عنهـــا
  منتجات التبغ.من غيرها من السجائر أو عبوات السجائر أو من فرادى والترويج من 

  
  )١٢التثقيف واالتصال والتدريب وتوعية الجمهور (المادة 

  
تثقيـف وتوعيـة الجمهـور" منـذ لل"بـرامج طرفًا فـي تقـاريره أنـه نفّـذ  ١١٥. ذكر الجمهوروتوعية ثقيف تنفيذ برامج للت

  سابقة على النحو المطلوب في استمارة التبليغ.ال هتقارير أن قدم 
  

التـي ذكـرت أنهــا األطــراف نسـبة ٪ ٩٠زادت علـى . جمهــوروتوعيـة الالتثقيــف الفئـات المسـتهدفة ورســائل بـرامج 
جمهور، فيما أفاد نحو ثالثة أرباع األطراف بأنه ينفذ على حـدة الشباب أو عامة ال وأ األطفالتستهدف  نفذ برامجت

  ل).االحوامل أو الرجأو  النساءك(برامج تستهدف أحد الجنسين تحديدًا 
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طرفـًا علـى التـوالي بتنفيـذ بـرامج  ٨٤أطـراف و ١٠٥أفـاد . تـي تسـتهدف فئـات بعينهـاالتـدريب أو التوعيـة البرامج 
٪ مــن ٦٠الصــحيين والمــرّبين، فيمــا ذكــرت نســبة قــدرها  العــاملينموجهــة نحــو أكثــر الفئــات اســتهدافًا، أال وهــي فئــة 

باإلضــافة إلـى الفئــات المبينــة فــي . و وصـناع القــرار العـاملين فــي المجــال اإلعالمــيأن برامجهــا اســتهدفت  األطـراف
زعمـاء جماعـات مثـل اسـتهدافًا بكثيـر، أقـل  أخـرىطرفـًا بـأن برامجـه تسـتهدف فئـات  ١٣أفاد أيضـًا  ارة التبليغ،استم

الشــرطة والســلطات وعناصــر قضــاة)؛ مــن محــامين و أصــحاب المهــن القانونيــة (و  الشــباب الناشــطة دينيــًا واجتماعيــًا؛
  مباريات كرة القدم.على وحتى المتفرجين بل وقطاع الضيافة،  ؛الجامعاتو منظمات النسائية؛ الو  ؛المحلية

  
  )١٣التبغ والترويج له ورعايته (المادة  اإلعالن عن

  
. ذكـر أكثـر مـن ثلثـي زمنـي)حكـم محـّدد بإطـار ( فرض حظر شامل على اإلعالن عن التبغ والترويج له ورعايته

آخــر بأنــه  طرفــا ٣٩ بينمــا أفــاد ، علــى اإلعــالن والتــرويج والرعايــةشــامالً  اً فــرض حظــر ي) أنــه طرفــاً  ٨٦األطــراف (
أنشـــطة اإلعـــالن ضـــّمن حظرهـــا هـــذا تطرفـــًا مـــن تلـــك التــي تفـــرض حظـــرًا  ٥٣ وهنـــاك ؛يفــرض حظـــرًا علـــى ذلـــك ال

رض ت بأنهـا لـم تفـأفـاد ١خمسـة أطـرافت . وأوضحاوالترويج والرعاية عبر الحدود والناشئة أصًال من داخل إقليمه
ة. وتتبــاين أيضــًا التعــاريف التــي الدســتوري هــادســاتيرها أو مبادئ، أنــه لــيس بإمكانهــا أن تفرضــه بســبب شــامالً  اً حظــر 

جميـع  "، وهـي تعـاريف ال تشـمل دومـاً فرض حظر شامل علـى اإلعـالن والتـرويج والرعايـةللتعبير "األطراف تقدمها 
علــى  واقتصــر مــثالً . مــن االتفاقيــة ١٣المــادة  المبــادئ التوجيهيــة لتنفيــذ تــدعو إلــى اتخاذهــاالتــدابير المحــددة التــي 

الثالثة أرباع عدد األطراف التي تدرج مسـألة تنسـيب المنتجـات فـي الحظـر الشـامل الـذي ذكـرت أنهـا تفرضـه، فيمـا 
 ؛الــذي تفرضــه فــي الحظــرزاد علــى النصــف بقليــل عــدد األطــراف التــي تــدرج حصــة منتجــات التبــغ مــن األســواق 

علـى عبـر الحـدود  اً حظـر التـي تفـرض األطـراف فقد قّل عـن الثلثـين عـدد هو مبين أعاله، ومثلما ٕاضافة إلى ذلك، و 
  .له ورعايته والترويجعن التبغ اإلعالن 

  
األطراف التـي تقدم . من المتوقع أن ورعايتهوالترويج له  أنشطة اإلعالن عن التبغالقيود المفروضة على جميع 

البــالغ  األطــرافوتفــرض معظــم ا. تفرضــه عــن القيــود التــي تقريــراً  ١٣وفقــا لمتطلبــات المــادة  شــامالً  اً ال تفــرض حظــر 
عـن منتجـات التبـغ فـي اإلذاعـة اإلعـالن طرفًا التي ال تعمل بحظر شامل في هذا الميـدان، قيـودًا علـى  ٣٩ عددها

رعايـــة تـــي تفـــرض قيـــودًا علـــى عـــدد األطـــراف ال فيمـــا يبلـــغ النصـــف تقريبـــاً التلفزيـــون ووســـائل اإلعـــالم المطبوعـــة، و 
تُقـرن أن شـترط أو ت منتجاتـه،الدوليـة واسـتخدام الحـوافز المباشـرة وغيـر المباشـرة لشـراء فـي الفعاليـات التبـغ منتجات 

  تحذيرات صحية.باإلعالن عن التبغ المتبقية من شكال األجميع 
  

  اإلطار الزمني للتنفيذ
  

، وفقًا لدستوره أو مبادئه الدستورية، حظـرًا شـامًال علـى جميـع بأن يفرض كل طرفمن االتفاقية  ٢-١٣تلزم المادة 
عليـه  أشكال اإلعالن عن التبغ والترويج له ورعايته في غضون خمس سنوات من بدء نفاذ االتفاقية لذلك الطـرف.

عــن ن اإلعــال  علــىشــامالً  اً حظــر ه يفــرض أنــبهــذا الموعــد النهــائي، أطــراف بلغــت  ١٠٩طرفــًا مــن أصــل  ٧٥أفــاد 
عـن التبـغ أنشـطة اإلعـالن ضّمن الحظر أيضـًا ذكرت أنها تطرفًا عدد األطراف التي  ٤٧التبغ، بينما اقتصر على 

  .حكمينمن هذين الواحد  أيّ طرفًا  ٣٤ لم يعتمدو ا؛ عبر الحدود والناشئة أصًال من داخل إقليمه
  
  
  

                                                           
 المكسيك.و اليابان و غانا و جزر كوك و  كندا    ١
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  )١٤(المادة التدابير الرامية إلى الحد من الطلب فيما يتعلق باالعتماد على التبغ واإلقالع عنه 
  

قائمـة علـى القـرائن مبـادئ توجيهيـة وطنيـة متكاملـة عن وضع . أبلغ نصف األطراف توجيهية وطنيةوضع مبادئ 
رابطـــًا  أوبوصـــفها مرفقـــًا لتقريـــره نـــص مبادئـــه التوجيهيـــة طرفـــًا  ١٥فيمـــا قـــدم فعـــًال العلميـــة وأفضـــل الممارســـات، 

  .إلكترونياً 
  

اليـوم مـن قبيـل المحليـة، فعاليـات الأطراف إلى  ١٠٥ينظر . على اإلقالع عن تعاطي التبغفعاليات تشّجع برامج و 
اإلقالع عن تعاطي التبغ. برسائل تتعلق على أنها من أكثر الفرص السانحة لبعث ، دخينالعالمي لالمتناع عن الت

، فيمـا اقتصـر علـى الثلـث علـى أهميـة اإلقـالع عـن التـدخينتشـّدد حمـالت إعالميـة أفاد ثلثـا األطـراف تقريبـًا بشـن و 
البنــات القاصــرات والنســاء والحوامــل. وذكــر نحــو ثلــث األطــراف عــدد األطــراف التــي تنفــذ بــرامج محــددة تســتهدف 

  .ينعن التدخ اإلقالعهاتفية تشجع على  أنه أنشأ خطوطاً ) طرفاً  ٤٥(
  

عالج االعتماد على التبغ في البرامج والخطط واالسـتراتيجيات الوطنيـة، ودمـج أنشـطة اإلقـالع تشخيص و إدماج 
تشـخيص إدمـاج أنـه قـام ب) طرفـاً  ٧٦. ذكر أكثر مـن نصـف األطـراف (نظم الرعاية الصحية القائمةعن التبغ في 

ي التبــغ فــي اســتراتيجياته وخططــه ـاإلقــالع عــن تعاطــالمشــورة بشــأن إســداء عــالج االعتمــاد علــى التبــغ وخــدمات و 
برامجـــه وخططـــه العناصـــر فـــي طرفـــًا بأنـــه يـــدرج هـــذه ن و تســـعة وأربعـــ، فيمـــا أفـــاد لمكافحـــة التبـــغوبرامجـــه الوطنيـــة 

  .ةالتعليميواستراتيجياته 
  
أفــاد نحــو ثلثــي فيمـا يتعلــق بإدمــاج بــرامج التشــخيص والعــالج مــن االعتمــاد علـى التبــغ فــي نظــم الرعايــة الصــحية، و 

هــذه األطــراف عــن قيامــه بإنشــاء عــدد أكثــر مــن نصــف بينمــا أبلــغ ، بأنــه يتــولى إدماجهــا) طرفــاً  ٨١األطــراف (عــدد 
  المشورة والعالج من االعتماد على التبغ.خدمات إسداء مراكز متخصصة لتقديم 

  
الرعايـة الصـحية المدمجـة فـي خـدمات تكـاليف ال) أن طرفاً  ٣٢األطراف (ذكر ربع . التمويل العام أو خطط السداد

هــذه بــأن تكــاليف  طرفــاً  ١٨هــذه التكــاليف ُتســّدد جزئيــًا، فيمــا أفــاد أن طرفــًا إلــى  ٢٩وأشــار  بالكامــل األوليــة تســدد
  التمويل العام.غير مشمولة بالخدمات 

  
ــ  علــى التبــغالمشــورة والعــالج مــن االعتمــاد عنيــين بتقــديم خــدمات إســداء ن وغيــرهم مــن المون الصــحيوالمهني

هم من أكثر المهنيين الصحيين المعنيين بتقديم هذه الخدمات. ومن . األطباء والممرضات وأطباء األسرة وتدريبهم
والمتخصصـون مـن وزارة الصـحة  ومنـدوبو  ممرضـات الصـحة النفسـيةاآلخـرين المعنيـين بـذلك، المهنيـين الصـحيين 

  الصحة العمومية. ولتثقيف الصحي وأخصائياموظفو اإلقالع عن التدخين" و في مجال المستشارين "
  

االعتمــاد علــى التبــغ فــي مــن عــالج يــدمج ال أنــهب) طرفــاً  ٤٦األطــراف (نحــو ثلــث  . أفــادلمهنيــين الصــحيينامنــاهج 
خـرى مــن األفئـات ال٪ أو أقـل مـن ذلـك فــي حالـة ٢٠إلـى حــوالي النسـبة هـذه وتــنخفض . المهنيـين الصـحيينمنـاهج 

  ة).والصيادل األسنانكالممرضات وأطباء (مهنيين الصحيين ال
  

ذكـر أكثـر مـن . لعـالج مـن االعتمـاد علـى التبـغلالنية المستحضرات الصـيدبتكلفة ميسورة على تيسير الحصول 
بتكلفة ميسورة على العالج من االعتماد على التبغ، تيسير الحصول أنه يحرص على ) طرفاً  ٧٢نصف األطراف (

 ؛العـالج ببـدائل النيكـوتينوسبعون طرفًا عن إتاحة أربعة بلغ أو ذات الصلة.  النيةالمستحضرات الصيد بما في ذلك
طرفًا عدد تلك التي أبلغـت  ٥٢على الفارينيكلين و طرفًا عدد األطراف التي أبلغت عن إتاحة  ٥٥فيما اقتصر على 

االعتمــاد مــن لعــالج متاحــة لالنية أخــرى صــيدطرفــًا أن ثمــة مستحضــرات عشــر  االبوبروبيــون. وذكــر اثنــعــن إتاحــة 
ًا عّمــا إذا كانــت تقريــر التــي أفــادت بإتاحــة المستحضــرات الصــيدالنية أن تقــدم ألطــراف كمــا ُطِلــب إلــى اعلــى التبــغ. 
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طرفـــًا بســـداد كامـــل تكـــاليف  ١٩وأفـــاد ســـداد. بخطـــة تمويـــل عـــام أو ستحضـــرات مشـــمولة بهـــذه المبتكـــاليف العـــالج 
 فقد ذكر البوبروبيون،أطراف أخرى عن سدادها جزئيًا؛ أما بالنسبة لعالج  ١٠بينما أبلغت  نالعالج ببدائل النيكوتي

أطــراف بــأن تكــاليف  ١٠طرفــًا بســداد تكاليفــه جزئيــًا؛ كمــا أفــاد  ١٢، فيمــا أفــاد كامــلأن تكاليفــه ُتســّدد بال طرفــاً  ١١
أن  االتجـاهُتسـّدد جزئيـًا. ويثبـت أيضـًا هـذا  أطراف أخرى أن تكاليفـه ١٠ذكرت كامل و تسّدد بال الفارينيكلينالعالج ب

عقـب إدراجـه فـي األدويـة األساسـية، الخاصـة ب العـالج ببـدائل النيكـوتين فـي قوائمـهيـدرج من األطراف  متزايداً  دداً ع
  منظمة النموذجية لألدوية األساسية.قائمة الي فألول مرة  ٢٠٠٩عام 

  
  من االتفاقية) رابعاً (الجزء  التدابير المتعلقة بالحد من عرض التبغ  -٣
  
  )١٥(المادة تجار غير المشروع بمنتجات التبغ اال 
  

  غير المشروع بمنتجات التبغ.لمكافحة االتجار  اً ز تشريعأو عزّ  سنّ بأنه األطراف لثا أفاد ثُ 
  

خمسة رد و منتجات التبغ. المضبوطات من ) معلومات عن طرفاً  ٦٩. قدم أكثر من نصف األطراف (المضبوطات
، فيمـا معلومـات عـن النسـبة المئويـة لمنتجـات التبـغ المهربـة فـي سـوق التبـغ الوطنيـةطرفًا بـالقول إن لديـه ن و وعشر 
البلــدان بــين مختلــف المــذكورة فيمــا النســب المئويــة فــإن  لألرقــام المقدمــة فقــاً و هــذا القبيــل. و مــن  اً نســبطرفــًا  ١٧قــدم 

  ٪.٤٠و٪ ٠,٢٠بين  ى حد كبيرتتراوح إل
  

ــغ وتغليفهــاالمــات علــى وضــع ع ــوات منتجــات التب وضــع يشــترط ) أنــه طرفــاً  ٧٨ثلثــي األطــراف (نحــو  ذكــر .عب
 قانونيـاً كـان المنـتج مباعـًا تحـدد مـا إذا أخـرى وعالمـات  ها،فـي تحديـد مصـدر عالمات على عبوات التبـغ للمسـاعدة 

أن تحمـل وحـدات طرفـًا) عـدد األطـراف التـي تشـترط  ٤٨علـى أنـه اقتصـر علـى الثلـث تقريبـا (السوق المحليـة. في 
" أو ... ال يســمح بــالبيع إال فــيعلــب وعبــوات منتجــات التبــغ المعــدة لالســتعمال بالتجزئــة وبالجملــة البيــان التــالي: " 

  .النهائيةالمنتج أن تحمل أي عالمة فعلية أخرى تحدد وجهة 
  

الســؤال التــي رّدت باإليجــاب علــى ) طرفــاً  ٣٦(عــدد األطــراف ربــع . زاد علــى التج وتحديــد منشــئهاقتفــاء أثــر المنــ
وضـع نظـام عملـي القتفـاء أثـر المُنـتج وتحديـد منشـئه يكـون مـن شـأنه زيـادة قامـت بإذا كانت قـد المطروح بشأن ما 

 وأشـار نصـف األطـراف .بـه غيـر المشـروع تأمين نظـام التوزيـع، والمسـاعدة فـي إجـراء التحقيقـات المتعلقـة باالتجـار
  .رصد وجمع البيانات عن االتجار بمنتجات التبغ عبر الحدود، بما في ذلك االتجار غير المشروعيشترط  أنهإلى 

  
للتمكـين مـن مصـادرة اإليــرادات بأنـه يتخـذ تـدابير ) طرفـاً  ٦٩أكثـر مـن نصـف األطــراف (أفـاد . واإلتـالف مصـادرةال

لرصد وتوثيق ومراقبة تخزين وتوزيع منتجات التبغ ، ويتخذ أخرى غير المشروع بمنتجات التبغ المتأتية من االتجار
يشــترط  أنــه. وذكــر خمســة وســبعون طرفــًا المحــتفظ بهــا أو التــي يــتم نقلهــا فــي ظــل تعليــق دفــع الضــرائب أو الرســوم

لتبـغ المتأتيـة مـن االتجـار غيـر إتالف كل معدات التصنيع المصادرة والسجائر المقلدة والمحظـورة وسـائر منتجـات ا
أو التخلص منها طبقًا للقانون  ،باستخدام أساليب ال تضر بالبيئة، حيثما كان ذلك ممكنًا عملياً بها، وذلك  المشروع
  .الوطني

  
غيـره مـن اإلجـراءات اشـتراط التـرخيص أو طرفـًا) باإليجـاب علـى موضـوع  ٧٩رّد قرابة ثلثـي األطـراف (. الترخيص

  مراقبة أو تنظيم إنتاج منتجات التبغ وتوزيعها منعًا لالتجار غير المشروع بها.من أجل خرى األ
  

التعاون طرفًا بالقول إنه يشجع واحد وسبعون  . ردّ االتجار غير المشروع بمنتجات التبغمنع تعزيز التعاون بشأن 
بقصـد القضـاء علـى االتجـار  الدوليـة اإلقليميـة منهـا والدوليـة الوطنية، وكذلك بين المنظمات الحكوميـة الهيئاتبين 

  غير المشروع بمنتجات التبغ.
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  )١٦(المادة  والمبيعات بواسطة القّصر التي تستهدف القّصرالمبيعات 
  

) طرفـاً  ١١٢مـن األطـراف ( ٪٩٠مـا يقـرب مـن أفـاد . والمبيعـات بواسـطة القّصـر التي تستهدف القّصـرالمبيعات 
 .عامـاً  ٢١و ١٦بمـا يتـراوح بـين سـن القانونيـة ال، وحـّدد معظـم األطـراف للقّصـرات منتجـات التبـغ ـمبيعـأنه يحظـر ب

إلـــى التحـــديات العديـــد مـــن األطـــراف . وأشـــار ربواســـطة القّصـــحظـــر بيـــع منتجـــات التبـــغ ي أنـــهباألطـــراف  اثلثـــوأفـــاد 
علـى أمثلـة محـددة بعـض األطـراف أعطـى فيمـا عقوبـات إداريـة، وسـائل منهـا فـرض نفاذ، بالمواجهة فيما يتعلق باإل

  رصد االمتثال.الُمضطلع بها في مجال نشطة األ
  

  تغري القّصر منتجات تبغصنع وتوزيع 
  

بيـع صـنع و حظـر ي) أنـه طرفـاً  ٧٥ذكـر أكثـر مـن نصـف األطـراف (. التـي تغـري القّصـر منتجـات التبـغمنع صنع 
والتـي تغـري  المصـنوعة علـى شـكل منتجـات التبـغأو غير ذلك من األشياء األلعاب  وأالوجبات الخفيفة الحلوى أو 

  .القّصر
  

 تــدابيراتخــاذ عــن أطــراف) التــي أبلغــت  ١٠٥نســبة األطــراف ( ٪٨٠زادت علــى  .توزيــع منتجــات التبــغ المجانيــة
  .القّصر المجانية علىتوزيع منتجات التبغ لحظر 

  
بيــع الســجائر منــع راميــة إلــى سياســات أنــه يعتمــد  األطــراف اذكــر ثلثــ. بيــع الســجائر المفــردة أو فــي علــب صــغيرة

  ").تغري الصغار(" المفردة أو في علب صغيرة
  

  التبغشروط بيع منتجات 
  

على أنه يشترط ) طرفاً  ٧٥. ذكر أكثر من نصف األطراف (داخل نقطة البيعإشارة واضحة في مكان بارز وضع 
  مكان بارز داخل نقطة البيع تبين حظر مبيعات التبغ للقّصر.بائعي منتجات التبغ أن يضعوا إشارة واضحة في 

  
األطــراف عــدد نصــف علــى ال مــرة أخــرىزاد . الــدليل المناســب علــى بلــوغ الســن القانونيــة الكاملــةاشــتراط تقــديم 

أن يطلبــوا، فــي حالــة الشــك، مــن كــل مــن يشــتري علــى بــائعي منتجــات التبــغ التــي أفــادت بأنهــا تشــترط ) طرفــاً  ٧٣(
  .أن يقدم الدليل المناسب على بلوغه السن القانونية الكاملةالتبغ 

  
 فـرض جـزاءات علـى الباعـة والمـوزعينأنـه ي) طرفـاً  ٩٤. ذكـر ثالثـة أربـاع األطـراف (فرض الجزاءات علـى الباعـة

  .المتثالل ضماناً 
  

منع بيـع منتجـات يبأنه ) طرفاً  ٦٠ما يقرب من نصف األطراف (أفاد . منتجات التبغ في نقطة البيعالوصول إلى 
  مفتوحة.ر ال، مثل عرضها على رفوف المتاجرةـمباشالمنتجات هذه  الوصول إلىها ب بأي طريقة يمكنالتبغ 

  
أنهـا تحظـر بيـع منتجـات التبـغ مـن التـي أفـادت ب) طرفـاً  ٦٩األطـراف (عـدد نصـف زاد علـى ال. التبـغماكينات بيـع 

طرفــًا أشــار  ٣٠ببيعهــا مــن تلــك الماكينــات، منهــا ســمح ي٪) ٤٠( طرفــاً  ٥٠فيمــا ال يــزال هنــاك ، ماكينــات بيــع التبــغ
 قـدم بعـض األطـرافو  ر.ال تروج لبيع منتجات التبغ للقصّ / أو متاحة للقّصر و ماكيناتالأال تكون  يشترط أنهإلى 

لمنع تبغ بفضلها تقليل إتاحة ماكينات بيع الأمثلة على ممارسات يمكن التبغ تعمل فيه، ماكينات بيع الذي ال تزال 
  األطفال دون السن القانونية من شراء منتجات التبغ.
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  )١٧ذات الجدوى االقتصادية (المادة لألنشطة البديلة دعم تقديم الزراعة التبغ و 
  

ــًا أن  . ذكــرزراعــة التبــغ بيانــات هــذه األطــراف  نصــفوقــدم فــي والياتــه القضــائية، ُيــزرع التبــغ اثنــان وســتون طرف
زراعة ويتباين عدد األفراد المزاولين لالتبغ. التي تقوم بإنتاج المزارع الحالية أو األسر أو إحصائية عن عدد العمال 

 ١,٥١ليصـل إلـى  مـزارع فـي تـونس ٧٠ ٠٠٠و في فيجـيمزارع  ٤٠٠و ٣٥٠تباينًا واسع النطاق ليتراوح من التبغ 
  مليون مزارع في الصين.

  
بتعزيــز البــدائل ذات تقــوم تبــّين مــا إذا كانــت األطــراف أن ُطِلــب إلــى  .نشــطة البديلــة ذات الجــدوى االقتصــاديةاأل 

بــرامج أنــه وضــع  طرفــاً  ١٧حصــرًا  ذكــر. و الباعــة وآحــادالجــدوى االقتصــادية للعــاملين فــي صــناعة التبــغ وزارعيــه 
  ينطبق عليه. هذا السؤال البالقول إن  طرفاً  ٦١بينما رّد ، لمزارعي التبغعزيز البدائل ذات الجدوى االقتصادية لت
  
؛ وعـالوة للعـاملين فـي صـناعة التبـغبتعزيـز البـدائل ذات الجـدوى االقتصـادية قـوم هـا تأربعـة أطـراف فقـط بأنأفـادت و 

  منتجات التبغ. آلحاد باعةبرامج محددة وضعا ا مأنهطرفان اثنان ال غير بعلى ذلك، أشار 
  
  من االتفاقية) خامساً (الجزء حماية البيئة   -٤
  

  )١٨(المادة حماية البيئة وصحة األفراد 
  

، وأشــار العــدد نفســه مــن خــذ فــي االعتبــار حمايــة البيئــةبــالقول إنــه يأ طرفــاً  ١٨، أجــاب بزراعــة التبــغيتعلــق فيمــا 
  صحة األفراد فيما يتعلق بالبيئة.في حسبانه أخذ يف إلى أنه األطرا

  
إلـى  طرفـاً  ٢٥فيمـا أشـار حماية البيئة، يراعي كما ينبغي مسألة  أنه طرفاً  ٢٤فقد بّين  ،التبغصنع أما فيما يخص 

  .أخذ بعين االعتبار صحة األفراد فيما يتعلق بالبيئةيأنه 
  
  من االتفاقية) سادساً (الجزء المسائل المتعلقة بالمسؤولية   -٥
  

  ١)١٩(المادة المسؤولية 
  

لمعالجـة مسـألة المسـؤولية الجنائيـة والمدنيـة، بمـا فيهـا تـدابير ، مكافحـة التبـغألغـراض أنـه ينفـذ، األطراف  ذكر ربع
  التعويض، حسب االقتضاء.

  
طرفــًا (أقــل مــن  ٢٢لــم يجــب "بــنعم" إال  .لجنائيــة و/ أو المدنيــةاإلجــراءات القضــائية بشــأن مســألة المســؤولية ا

اف قـد اسـتهل أيـة ات القضـائية لتلـك األطـر واليـالأي شـخص فـي هنـاك ا إذا كـان ُطِرح بشأن مـسؤال الخمس) على 
ضد شركات التبغ ، االقتضاء) حسبالتعويض ( هاالمسؤولية الجنائية و/ أو المدنية، بما فيإجراءات قضائية بشأن 

  مة عن تعاطي التبغ.الضارة الناجفيما يتعلق باآلثار الصحية 
  

                                                           
لـى ع أمانة االتفاقيةالذي عرضته الصلة ي في التقرير ذ ١٩تنفيذ المادة عن زيد من المعلومات يمكن االطالع على م    ١

  ).FCTC/COP/5/11 األطراف (الوثيقةالدورة الخامسة لمؤتمر 
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. صـناعة التبـغدوائـر ضد اإلجراءات األخرى المتخذة اإلدارية و/ أو / أو التنفيذية و / أوالتشريعية واإلجراءات 
بشأن السداد الكامل أو الجزئي صناعة التبغ دوائر ضد  هااإلجراءات التي اتخذتتقريرًا عن ستة أطراف فقط قدمت 

  ا القضائية.تعاطي التبغ في واليتهتكاليف أخرى ذات صلة تكبدتها األطراف جراء بية واجتماعية و طلتكاليف 
  
  من االتفاقية) سابعاً (الجزء  التعاون العلمي والتقني ونقل المعلومات  -٦
  

  )٢٠(المادة البحوث والمراقبة وتبادل المعلومات 
  

مـا معلومات عن البحوث التي يجري االضـطالع بهـا فيمن تقديم استمارة التبليغ األطراف تمّكن . البحثيةاألنشطة 
محـددات  فـي معظـم األحيـان تتناول النتائج أن برامج البحوثوتبّين . مكافحتهتعاطي التبغ و نواحي مختلف  يخص

. هوالتعرض لدخان هها عواقب استهالكتبعتالمتصلة باستهالكه، والمؤشرات االجتماعية واالقتصادية  استهالك التبغ
االعتمـاد علـى  مـنلعـالج للتحديـد بـرامج فعالـة عـن إجـراء بحـوث  ثلث األطـراف لىع في ما يزيد قليالً لم ُيبّلغ إال و 

  لزراعة التبغ.محاصيل بديلة تحديد مجال في أنه أجرى بحوثًا ب طرفاً  ١٨في الوقت نفسه وأفاد التبغ. 
  

أنشـطة عـاملين فـي بـرامج لـدعم اله ينفـذ ) أنـطرفـا ٦٥( تقريبـا نصف األطـراف . ذكرلبحوثلدعم تقديم الالتدريب و 
  والتقييم.مكافحة التبغ، بما في ذلك البحث والتطبيق 

  
أن نظمـه الوطنيـة الخاصـة ) طرفـاً  ٧٤. ذكر أكثـر مـن نصـف األطـراف (ةيئالمراقبة الوبالخاصة با النظم الوطنية

وأبلـغ  التعرض لدخان التبـغ؛بأن نظمه تتناول مسألة  طرفاً  ٦١ وأفاد أنماط استهالك التبغ؛بالمراقبة الوبائية تتناول 
عواقــب اســتهالك ن الــنظم المــذكورة تتنــاول أ طرفــاً  ٥٠؛ وبــّين اســتهالك التبــغمحــددات أن الــنظم تتنــاول  طرفــاً  ٥٦

باستهالك المؤشرات االجتماعية واالقتصادية والصحية ذات الصلة أن تلك النظم تتناول  طرفاً  ٥٠ذكر فيما التبغ؛ 
، بما في المتعلقة بالتبغة جمع البيانات الوطنياالنتظام في تقارير األطراف أمثلة عن ممارساتها بشأن وتورد التبغ. 

  السرطان والوفيات.الخاصة بحاالت سجالت عن إدارة ال ذلك تفاصيل
  

 تبــادلالتــي أفــادت بأنهــا تشــجع ) طرفــاً  ٧٦األطــراف ( عــدد نصــفزاد علــى ال. المتاحــة عمومــاً  تبــادل المعلومــات
) طرفاً  ٥٢نصف (المعلومات العلمية أو التقنية أو االجتماعية واالقتصادية أو التجارية أو القانونية؛ فيما قّل عن ال

  معلومات عن ممارسات صناعة التبغ وزراعته.تبادل عدد األطراف التي ت) على التوالي، طرفاً  ٣٠ربع (عن الو 
  

تضــم  ه قاعــدة بيانــاتلديــ أنبــ) طرفــاً  ٨٩نحــو ثلثــي األطــراف (أفــاد . بيانــات عــن القــوانين واللــوائحإنشــاء قاعــدة 
  .مكافحة التبغب الخاصةالقوانين واللوائح الوطنية 

  
  )٢١وتبادل المعلومات (المادة التبليغ 

  
يقـدم ، موحـدة ثنائيـة السـنواتاالنتقـال إلـى دورة جديـدة وهـي مرحلـة ، ٢٠١١قبـل عـام كان كل طـرف مـن األطـراف 

لطــرف. ذاك ابــدء نفــاذ االتفاقيــة بالنســبة لــعقــب اثنــين وخمــس ســنوات ه فــي غضــون مــدة تتــراوح بــين ســنتين تقريــر 
تقــاريره عــن  ى٪) أولــ٨٧( طرفــاً  ١٦٠ أصــل مــنطرفــًا  ١٣٩ قــدم ،٢٠١٠ديســمبر كــانون األول/  ٣١ يــوم بحلــولو 

فـي ( تقـاريره عـن التنفيـذثـاني  ٪)٦٠( طرفـاً  ٨٧مـن أصـل طرفـًا  ٥٢فيمـا قـدم )، في غضون سنتين(االتفاقية تنفيذ 
 تجــدر اإلشــارةولكــن ٪. ٧٣التقــارير نســبته تقــديم لمعــدل عــام إلــى الحصــول علــى أدى ، مــا خمــس ســنوات)غضــون 

  .ظل بلوغ فرادى مواعيده النهائيةفي األطراف حصرًا قدم تقاريره أن نحو ربع إلى 
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وكــان هنــاك فــي  دوراتــه العاديــة.دورة التبليــغ وربطهــا ب ٢٠١٠فــي دورتــه الرابعــة فــي عــام وقــد نّقــح مــؤتمر األطــراف 
قــدم تقــاريره عــن التنفيــذ التــي تقــّرر أن ٪) ٧٢(طرفــًا  ١٧٤أصــل مــن طرفــًا  ١٢٦ هــذهمــن دورات التبليــغ أول دورة 
مــدى ًا طــرأ علــى ملحوظــ اً حســن، فقــد تبــّين أن تتقريبــاً التبليــغ ظــّل بالتــالي بمســتواه نفســه معــدل وبــرغم أن  ١يقــدمها.

عــن مــن المعلومــات  اً زيــد، إذ قــدمت األطــراف تحديــدًا ماكتمــال التقــارير وامتثــال األطــراف لمتطلبــات اســتمارة التبليــغ
فيمــا  ،هوالتعــرض لدخانــوالوفيــات الناجمــة عــن تعاطيــه  التبــغتعــاطي المرتبطــة بمثــل التكــاليف االجتماعيــة مجــاالت 
  .ةعمادالمزيد من الوثائق رِفقت التقارير بأُ األسئلة المفتوحة، و بشأن من التفاصيل ُقدِّم مزيد 

  
ســبتمبر أيلــول/ وحتــى أوائــل  ٢٠٠٧فبرايــر شــباط/ ألولــى فــي تبليــغ امنــذ بدايــة فتــرة ال، فقــد تلقــت األمانــة وعمومــاً 
طرفــًا مــن  ١٥٩عــن التنفيــذ قدمــه علــى األقــل  اً واحــد اً ، تقريــر فــي صــيغتها النهائيــة هــذه الوثيقــةلــدى وضــع ، ٢٠١٢
، لم يقدم خمسة عشر طرفـًا أي تقريـر ٢٠١٢بحلول شهر أيلول/ سبتمبر ٪). و ٩١(في االتفاقية  طرفاً  ١٧٤أصل 

  .على األقل مرة واحدةها أن يقدمقررّا التي كان معن التنفيذ من التقارير 
  

  )٢٦و ٢٢ تان(المادالدوليان المساعدة و التعاون 
  

مسـاعدة ماليـة وتقنيـة مقدمـة أو متلقـاة أيـة  عـن تقريـراً األطـراف أن تقـدم االتفاقيـة إلـى (ج) مـن ١-٢١ المـادةتطلـب 
  .من أجل أنشطة مكافحة التبغ

  
فيمــا اة المتلقّــ معلومــات عــن المســاعدة الماليــة والتقنيــة المقدمــة أواألطــراف أن تقــدم إلــى لــب . طُ مجــاالت المســاعدة

  .٢٢مجاالت محددة مرتبطة بأحكام المادة يخص 
  

(أ) ١-٢٢المجاالت المعنية عمّال بأحكام المادة عن تلقي أو تقديم المساعدة في  طرفاً  ٣٠نحو  في المتوسطوأبلغ 
(ه) و(و)، ١-٢٢وتندرج المجاالت التي ورد عنهـا أقـل عـدد مـن التقـارير ضـمن نطـاق المـادة و(ب) و(ج) و(د). 

  .هالشامل إلدمان بحوث لزيادة القدرة على تحّمل تكاليف العالجالنيكوتين وٕاجراء  عالج إدمانالتي تشير إلى 
  

فقط بأنـه  طرفاً  ١٦أفاد . )٤-٢٦ المنظمات الدولية (المادةفي عضوية ال التنفيذ من خاللالمساعدة في تشجيع 
  .ها في هذا الميدانجهودعن تفاصيل ، كما قدمت تلك األطراف كلها هذه اآلليةيستفيد من 

  
  االتفاقيةفي تنفيذ  التقدم المحرز عموماً   -٧
  

  ٢الراهنة حالة التنفيذ
  

 األحكـام جميـع ٣تنفيـذ معـدالتعلـى أسـاس متوسـط  يـع المـواد الموضـوعية لالتفاقيـةلجمتنفيذ الشـاملة الحالة ُقيِّمت 
مؤشـرًا بشـأن كامـل المـواد الموضـوعية  ١٣٨، والتي تضمنت ما مجموعـه ملها استمارة التبليغ عن كل مادةتش التي

  .مادة ١٦البالغ عددها 
                                                           

حالــــــة تقــــــديم التقــــــارير مــــــن األطــــــراف، بمــــــا فيهــــــا عــــــدد التقــــــارير ومواعيــــــد تقــــــديمها متاحــــــة علــــــى العنــــــوان التــــــالي:     ١
http://www.who.int/fctc/reporting/reporting_timeintro/. 

 .٢٠١٢حزيران/ يونيو  ١٢حتى يوم     ٢

جانـب فيما يتعلق بتنفيذ كـل حكـم مـن ُحِسَبت معدالت التنفيذ بوصفها النسبة المئوية من األطراف التي رّدت باإليجاب     ٣
 .طرفاً  ١٢٦ وعددها األطراف المبلغة



FCTC/COP/5/5    

15 

بنســبة  على معــدالت التنفيــذُأجــري، فيمــا يلــي الترتيــب التنــازلي للمــواد التــي اســتأثرت بــأتحليــل الــذي ى اللــوبنــاًء ع
 ٨ طرفًا: المـادة ١٢٦فيما يخص جميع األطراف التي خضعت للتحليل والبالغ عددها  متوسطفي ال٪ ٦٥تجاوزت 

 ١٦، والمـــادة والتـــدريب وتوعيـــة الجمهـــور)االتصـــال ثقيـــف و (الت ١٢، والمـــادة ض لـــدخان التبـــغ)التعـــر  مـــن الحمايـــة(
. ويلــي )تغليــف وتوســيم منتجــات التبــغ( ١١، والمــادة )والمبيعــات بواســطة القّصــر التــي تســتهدف القّصــرالمبيعــات (

 تنــازلي، ترتيــب مبّينــة أيضــًا فــي٪، ٦٠و٪ ٤٠فــي حــدود ا معــدالت تنفيــذهالمــواد التــي تراوحــت ذلــك مجموعــة مــن 
(تنظـيم  ١٠المـادة و ، ١)(االلتزامـات العامـة ٥، والمـادة (االتجار غير المشروع بمنتجات التبغ) ١٥ وهي: المادة أال

التـدابير الراميـة إلـى ( ١٤، والمـادة (البحـوث والمراقبـة وتبـادل المعلومـات) ٢٠، والمـادة الكشف عن منتجـات التبـغ)
التدابير السعرية والضريبية الرامية إلى ( ٦ادة المو ، )الحد من الطلب فيما يتعلق باالعتماد على التبغ واإلقالع عنه

(اإلعـــالن عـــن التبـــغ  ١٣، والمـــادة (تنظـــيم محتويـــات منتجـــات التبـــغ)) ٩المـــادة (و ، )الحـــد مـــن الطلـــب علـــى التبـــغ
 ١٨المــادة فهــي ٪، ٢٥بنســبة قّلــت عــن  نى معــدالت التنفيــذالتــي اســتأثرت بــأدالمــواد أمــا . ٢)والتــرويج لــه ورعايتــه

التعــاون فــي المجــاالت العلميــة والتقنيــة والقانونيــة وتــوفير الخبــرات ( ٢٢، والمــادة  ٣)البيئــة وصــحة األفــراد(حمايــة 
  .٤)(تقديم الدعم لألنشطة البديلة ذات الجدوى االقتصادية ١٧، والمادة (المسؤولية) ١٩المادة و ، )ذات الصلة

  
  غتي التبليبين فتر االتفاقية التقدم المحرز في تنفيذ 

  
 يمعاهــدة بــين فترتــمــن ال تقيــيم التقــدم المحــرز علــى الصــعيد العــالمي فــي تنفيــذ مــواد محــددةجِريــت أيضــًا محاولــة لأُ 
 ١٠٧يوجــد ة (نطقيــمقارنــة مبــإجراء ممــا يســمح تــا فئتــي التقــارير، األطــراف فــي كلبــين تــداخل كبيــر وثمــة  ٥.تبليــغال

المؤشـرات المختـارة هـاتين  تقـاريركل واحـدة مـن فئتـي ال وقد ُروِعيت فيما يخص). كلتيهما تينممثلة في الفئأطراف 
ـــ: تلـــك التـــي تظهـــر باســـتمرار عبـــر التاليـــة ـــذ  مخدِ . واســـتُ التبليـــغتـــرات ف فمختل ـــيم التقـــدم المحـــرز فـــي التنفي فـــي تقي
  ٦.هذه المقارنةإجماًال تمّكن من إجراء  مؤشراً  ٥٢
  

 تـي التبليـغ، إذ ارتفـع فـي المتوسـط معـدلعلـى مـدى فتر  نسـبياً كبيـرة تغييرات إيجابية مواد طرأت عليها ثالث ويوجد 
؛ أما التغيير التالي األكبر إيجابيـة ٪)٥٩٪ إلى ٤٤(من في المائة  ١٥بمقدار  ٨ المادة في الواردة األحكام ٧تنفيذ

علــــى أنشــــطة  شــــامل حظــــربشــــأن فــــرض  فــــي المائــــة ١٢ نســــبتهابزيــــادة ( ١٣المــــادة فهــــو الــــذي طــــرأ علــــى تنفيــــذ 

                                                           
دوائــر  مــن مصــالحمكافحــة التبــغ سياســات  حمايــةبشــأن  ٣-٥بالنســبة إلــى المــادة ٪ ٤١تباينــت معــدالت التنفيــذ بــين     ١

التنســيق المتعــددة  ســتراتيجيات وبــرامجاللتــين تتنــاوالن ا ٢-٥و ١-٥بالنســبة إلــى المــادتين ٪ ٦٥إلــى  ٪٦٠و، التبــغصــناعة 
 .القطاعات

 أنشــطة اإلعــالن والتــرويج والرعايــة عبــر الحــدود والناشــئة أصــًال مــن داخــل إقلــيمل علــى فــي ذلــك فــرض حظــر شــامبمــا     ٢
 .٢-١٣البلد الطرف بما يتمشى مع أحكام المادة 

تنطبـق وصـنعه زراعـة التبـغ متصـلة بحكـام الاألأن التـي أفـادت بـألطراف الواردة من ا ردودلم ُتؤخذ في االعتبار سوى ال    ٣
 عليها.

والعـاملين فـي التبـغ ارعـي ز متصـلة بحكـام الاألأن التـي أفـادت بـألطـراف الـواردة مـن ا ردودلم ُتؤخذ فـي االعتبـار سـوى الـ    ٤
 نطبق عليها.نتجاته تصناعته وآحاد باعة م

 .٢٠١٢-٢٠١١، وتلك المقدمة في الثنائية ٢٠١٠و ٢٠٠٧وهي التقارير المقدمة في الفترة الواقعة بين عامي     ٥

التقـدم المحـرز فـي تنفيـذ فـإن ، هاالتبغ وتسـعير منتجات فرض الضرائب على المتعلقة بلبيانات المحدد لبع اطى اللإنظرًا     ٦
 المادة.مبّين في إطار تلك  ٦المادة 

مـــن حكـــم  فيمـــا يتعلـــق بتنفيـــذ كـــلالتـــي رّدت باإليجـــاب ألطـــراف مـــن االنســـبة المئويـــة بوصـــفها التنفيـــذ ُحِســـبت معـــدالت     ٧
 .تي التبليغ كلتيهماعلى مدى فتر أطراف والمشفوعة بتقارير مماثلة  ١٠٧األحكام التي حّللتها األطراف البالغ عددها 
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، أربع مواد أخـرىوقد ُأحِرز تقدم أبطأ وقعًا فيما يخص ). في المائة ١١بزيادة نسبتها ( ١٢تليها المادة  ١)اإلعالن
بزيـــادة ( ٢٢٢والمـــادة  ؛)فــي المائـــة ٥بزيـــادة نســـبتها ( ٢٠والمــادة  ؛)فـــي المائـــةبزيـــادة نســبتها  ٧( ١٦ : المـــادةهــي

فقـد طـرأ عليهـا تغييـر ملحـوظ الحاالت المتبقية أما ). مائةفي ال ٣بزيادة نسبتها ( ١٤والمادة  ؛)في المائة ٤نسبتها 
  بشكل طفيف.

  
 المعاهــدة فــي المتوســط بالنســبة إلــى جميــع أحكــام تنفيــذ معــدلغ أن متوســط تبليــاالتجــاه عبــر فترتــي ال عمومــاً يبــّين و 

٪ ٥٦إلـى  ٢٠١٠ عـام بحلـول ٪٥٢ مـن الفتـرة، أي تلـك مدى في المائة على ٤ ارتفع بنسبة قد الموضوعية المواد
  االلتزامات.فيما يخص كل  ٢٠١٢في عام 

  
االسـتقرار  أن ترّسـخ قاعـدة مقارنـة أوسـع نطاقـًا بفعـل ٢٠١٤عـام تقّرر االضطالع بها في  ومن شأن عملية مماثلة

إمكانيــة تحســين الراميــة إلــى الجهــود  وينبغــي أيضــًا فــي تلــك األثنــاء أن يتواصــل بــذلســتمارة التبليــغ. حققتــه االــذي 
فـي البلـدان  التبليـغدرات عضـيد قـتنطـوي علـى أن تالمبّلغ عنها، وأن ُتعّزز تلـك الجهـود التـي ينبغـي لبيانات قارنة ام

علـى الخاصـة بالمعاهـدة تحديـدًا مع البيانات جوتيسير موظفي التبليغ ومهاراتهم وتدريبهم، معارف دعيم المعنية، وت
تولى مـؤتمر األطـراف استمارة التبليـغ. وسـي فيالمستوى الوطني من خالل تعزيز الفهم المشترك لمتطلبات البيانات 

واصـلة تطـوير وتعزيـز التعـاريف والمؤشـرات المسـتخدمة فـي بشأن م في مقترحات األمانةفي دورته الخامسة النظر 
  استمارة التبليغ.

  
 ١٥٩بالغ عـددها ألطراف الالمقدمة من االمعلومات فإن ، في هذا المضمار التقدم المحرزشأن بوكمالحظة أخرى 

٪ مـن األطـراف ٧٩تشـير إلـى أن ، هـي معلومـات ٢٠٠٧على األقل ابتـداء مـن عـام  اً واحدطرفًا التي قدمت تقريرًا 
  ية.التصديق على االتفاق عقبلمكافحة التبغ جديدة اعتمدت تشريعات  تعزيز قوانينها القائمة أوقامت ب

  
لمعاهدة في من التقدم الذي أحرزته في تنفيذ متطلبات محددة تخصها عن ا تفسيراتو كما قدمت األطراف تقييمات 

عـدد ويتباين استمارة التبليغ. الخاصة بالسياسات من جميع األقسام  ُطِرحت فيردودها على األسئلة المفتوحة التي 
مــا يقــرب مــن فقــد أفــاد  .كافــةواد النطــاق بالنســبة إلــى مختلــف المــتباينــًا واســع التقــدم المحــرز المبلغــة عــن األطــراف 

تشـريعات وضـع و  جمهـور؛والتدريب واالتصال وتوعيـة الكل من التثقيف في مجاالت  تقدماً طرف بأنه أحرز  ١٠٠
فـي و وتعزيـز بيئـات خاليـة مـن التـدخين. داعمـة؛ بنيـة تحتيـة ٕاقامـة و بشأن مكافحـة التبـغ واستراتيجيات وخطط عمل 

بـدائل زراعـة و المسـؤولية؛ كـل مـن تقدم في مجاالت التي أبلغت عن إحراز ألطراف نسبة ا٪ ٢٠تدّنت عن  المقابل
تحديــد أطــراف مــن طــراف يمّكــن األتقاســم هــذه المعلومــات فــإن النظــر عــن األرقــام،  صــرفبو التبــغ، وحمايــة البيئــة. 

  ويعزز نشر الممارسات الجيدة. ،ذات صلة اتخبر تتمتع بأخرى 
  
  كبيرة تحققت مؤخراً إنجازات على ثلة أم
  

بأنــه اتخــذ تــدابير أكثــر صــرامة فــي اآلونــة األخيــرة بشــأن تنفيــذ االتفاقيــة، بمــا يتماشــى مــع العديــد مــن األطــراف أفــاد 
المبــادئ مــن ضــمنها تلــك التــي دعــت إليهــا ، كبيــرةنجــازات إهــذه التــدابير وقــد تحقــق بفضــل . منهــا ٢لمــادة أحكــام ا

تنفيـذ االتفاقيـة علـى على تسـريع عجلـة في بعض الحاالت قد تحفز مؤتمر األطراف، والتي معتمدة من التوجيهية ال
  .على اإلنجازات المحققةبعض األمثلة يرد أدناه الصعيد الدولي. و 

                                                           
أنشطة اإلعالن والترويج والرعاية عبر الحدود والناشئة أصًال مـن داخـل إدراج بشأن تي التبليغ عبر فتر طارئ ال لتغييرا    ١

  .)في المائة ١٦ بزيادة نسبتها(البلد الطرف في الحظر الشامل، هو تغيير أشد كذلك  إقليم
 فيما يتصل بما تتلقاه األطراف من مساعدة في التنفيذ.    ٢
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ســائر منتجــات فــي فــي الســجائر و ضــافات علــى اســتخدام الم، فرضــت البرازيــل حظــرًا ١٠و ٩فيمــا يتعلــق بالمــادتين 
التحـذيرات المسـاحة التـي تشـغلها زيـادة ببعـض األطـراف قـام ، ١١المـادة خـص فيمـا يأمـا تباع في البلد.  التبغ التي

فيمـا تشـترط  –٪) ٦٥بنسـبة ٪) وموريشـيوس (٨٠بنسبة (مثًال أوروغواي إذ زادتها  –زيادة كبيرة الصحية المصورة 
طـراف األخـرى يشـير إلـى أن مـن المـرجح أن بعـض األ، علمـًا بـأن منتجات التبغاستخدام تغليف بسيط في ستراليا أ
فـرض حظـرًا تبأنهـا  ١تسـعة أطـرافمـؤخرًا ، أفـادت ١٣المـادة أستراليا في هذا الخصوص. وبالنسبة إلى  حذو حذوي

علـــى اإلعـــالن عـــن أخـــرى أنهـــا تفـــرض حظـــرًا  ٢أربعـــة أطـــراف، فيمـــا ذكـــرت عـــرض منتجـــات التبـــغمنصـــات علـــى 
فـرض حظـر شـامل علـى يشـترط  تشـريعابأنهـا تعتمـد البيع. وفـي تطـور آخـر، أفـادت بوتـان  نقاطمنتجات التبغ في 

عـــض األمثلـــة رد بالتبـــغ. وتـــمـــن  عـــن مســـاعيهما الراميـــة إلــى أن يتحـــررا تمامـــاً فنلنـــدا ونيوزيلنـــدا أبلغـــت بيــع التبـــغ، و 
  األخرى في النسخة الكاملة من التقرير.

  
  معدالت انتشار تعاطي التبغ  -٨
  

ـــرًا  ١١٢اشـــتمل  ـــرًا وردت علـــى  ١٢٦مـــن أصـــل  ٪)٨٩(تقري ـــدخين تقري ـــة عـــن الت ـــينفيمـــا بيانـــات حديث ـــالغين  ب الب
تقـــارير منهـــا بيانـــات مصـــنفة بحســـب نـــوع  ١٠٧تقريـــرًا، قـــدمت أيضـــًا  ١١٢ومـــن أصـــل  .علـــى حـــد ســـواء والشـــباب

هــي مــن أكثــر  )اً تقريــر  ٦٠ســنة ( ١٥و ١٣الجــنس بــين البــالغين. وكانــت فئــة الشــباب الــذين تتــراوح أعمــارهم بــين 
وقـد المسـح العـالمي للتبـغ بـين الشـباب. التـي تنفـذ ، مما يعكس ارتفاع عدد األطـراف الفئات العمرية التي ُأبِلغ عنها

المرجحة النتشـار التبـغ معدالت الحساب لإلى جنب مع غيرها من البيانات المتاحة،  هذه البيانات، جنباً اسُتخِدمت 
فـي نهايـة هـذا ُتحلّـل البيانـات التـي تقـدمها األطـراف فعـًال عـن معـدالت االنتشـار  ذلك،وٕاضافة إلى  ٣المتوسط.في 

مزيـد تلـك البيانـات ب أيضـاً تـرد و التبليـغ،  خـالل فتـرات ألطـرافعلى أساس ما يطرأ مـن تغييـرات علـى فـرادى االقسم 
  من التفصيل في النسخة الكاملة من التقرير.

  
المقدمــة مــن األطــراف باالســتناد إلــى بيانــات توســط، يجــري التحقــق مــن المعــدالت االنتشــار فــي الملغــرض حســاب و 
بحســب فئـــة ؤشــرات قــد ُصــنِّفت الم. و قتـــبسمصــدر البيانــات المُ بمباشــرة باالســتعانة وثــائق داعمـــة أو ُيقــّدم مــن  مــا

  ٤.الدخانبنوعيه الداخن والعديم تعاطي التبغ بحسب حسب نوع الجنس و بكل فئة ضمن و  ،الشبابفئة و البالغين 
  

  بين البالغين لتبغاتعاطي 
  
أنـه يوجـد حاليـًا  ٢٠١٠أظهرت المعدالت المرجحة النتشار التبغ فـي المتوسـط التـي قُـدِّرت فـي عـام . الداخن تبغال

  المدخنات في العالم.من  ٪٧و المدخنين من ٪٣٦
  

٪ فـي إقلـيم ١٨ن بـي اإلقليميـة لألطـرافالمجموعـات بالنسـبة إلـى  بـين الـذكور الحاليـةمعـدالت التـدخين وقد تفاوتـت 
أما معدالتها بين اإلناث ٪ في إقليم غرب المحيط الهادئ. ٤٨ أعلى مستوياتها بنسبة منظمة األفريقي لتصل إلىال

 اإلقلــــيم فــــي ٪١٩وجنــــوب شــــرق آســــيا وٕاقلــــيم شــــرق المتوســــط اإلقلــــيم األفريقــــي وٕاقلــــيم ٪ فــــي ٣بــــين فقــــد تراوحــــت 
لفروق في معدالت التدخين بين الجنسـين فـي إقلـيم شـرق المتوسـط وٕاقلـيم غـرب المحـيط ت أكبر اوحظ. ولُ األوروبي

                                                           
 باالو وبنما.و النرويج و نيوزيلندا و يرلندا ونيبال أوفنلندا و  المستوى دون الوطني) وكنداعلى (أستراليا     ١

 .يرلندا ونيبالأوفنلندا و  المستوى دون الوطني)على (أستراليا     ٢

 .توقد زّودت مشكورة أمانة االتفاقية بهذه التقديرا، إنجاز هذا العمل لتحرر من التبغلمنظمة تولت مبادرة ال    ٣

 أمانـة االتفاقيـةالـذي عرضـته الصـلة ي فـي التقريـر ذعن التبغ العـديم الـدخان زيد من المعلومات يمكن االطالع على م    ٤
 ).FCTC/COP/5/12 لى الدورة الخامسة لمؤتمر األطراف (الوثيقةع
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 فـي الفروق أصغر مرة، فيما ُلوحظت ١٢الهادئ اللذين زاد فيهما عدد المدخنين حاليًا على عدد المدخنات بمقدار 
  .األمريكتين الذي بلغ فيه عدد المدخنين ضعف عدد المدخنات في الوقت الحالي إقليم

  
 فــي ٪١٢ بــين مــا نســبتهلمتوســط تراوحــت معــدالت انتشــار التبــغ بــين الــذكور فــي ا اليــوميالتــدخين وفيمــا يتعلــق ب

فقـد تراوحـت بـين  أمـا معـدالت انتشـاره فـي صـفوف اإلنـاث. الهـادئ المحـيط غـرب إقلـيم في ٪٤٢و األفريقي اإلقليم
  .األوروبي اإلقليم في ٪١٦و المتوسط شرق وٕاقليم آسيا شرق اإلقليم األفريقي وٕاقليم جنوب في ٪٢
  

المتوســطة  األطــراف ، إذ اســتأثرتفئــة دخــل البلــدفــي المتوســط تتفــاوت بحســب  االنتشــار معــدالتوُرِئــي أيضــًا أن 
 تشـابهت معـدالت التـدخين حـين فـي حاليـًا، بين المـدخنين مـن الـذكور االنتشار في المتوسط الدخل بأعلى معدالت

ليسـت بعيـدة عـن فهـي المنخفضـة الـدخل  أمـا البلـدان. وتلك المرتفعـة الـدخل الدخل المتوسطة بين األطراف اليومي
بــين  فــي المتوســط التــدخين أمــا معــدالت. واليــومي كليهمــا بــين الــذكور الــراهن التــدخين لمعــدالت العــالميالمتوســط 

  .الدخل ل وتلك المنخفضةالدخ الدخل منها في المتوسطة المرتفعة اإلناث فهي أعلى بعدة مرات في البلدان
  

مسـوح مـن العـديم الـدخان منتجـات التبـغ تعـاطي ٪) بيانـات عـن ٣٥(طرفًا ربعين وأ أربعة قدم. التبغ العديم الدخان
بـين األطـراف التـي لـم تقـدم معلومـات عـن اسـتهالك ومـن . ٢٠١١و ٢٠٠٣عـامي اسُتكِملت في الفتـرة الواقعـة بـين 

بينمـا أشـار بعضـها قضـائية، ه الواليتـمحظـورة فـي  التبـغمبيعـات هـذا  أناألطـراف ذكر بعض عديم الدخان، التبغ ال
  .عديم الدخانالتبغ التعاطي بيانات عن  جمع بعدُ يأنه لم اآلخر إلى 

  
ـــنتشـــار المعـــدالت المرجحـــة الوأظهـــرت   مـــن المقدمـــة البيانـــات مـــن والمحســـوبةالمتوســـط فـــي دخان التبـــغ العـــديم ال
 بـــين ٪٧و الـــذكور بـــين ٪٢٣فـــي العـــالم هـــي بمقـــدار  هـــذا النـــوع مـــن التبـــغ يتعـــاطون حاليـــاً أن نســـبة مـــن  األطـــراف

اإلناث. وتراوحت معدالت انتشار التبغ العـديم الـدخان فـي المتوسـط بـين صـفوف المسـتهلكين الحـاليين مـن الـذكور 
أمـا معـدالت  آسـيا؛ قشـر  إقلـيم جنـوب فـي ٪٣٦الهادئ و المحيط وٕاقليم غرب األمريكتين كل من إقليم في ٪١بين 

 إقلــيم جنــوب لتبلــغ أعلــى مســتوياتها فــي إقلــيم األمــريكتين فــي ٪صــفرفقــد اقتربــت نســبتها مــن  اســتهالكه بــين اإلنــاث
  .٪١٠آسيا بمقدار  شرق

  
  شباببين ال تعاطي التبغ

  
البنـات أكبـر مـن عـدده بـين ٪) ١٦( المتوسـطعدد البنين المـدخنين مـن حيـث معدالتـه المرجحـة فـي . الداخن التبغ

وتبلغ الفروق بين مختلف األقاليم بين المدخنين من البنين  العالم.بمقدار ثالثة أضعاف تقريبًا في  ٪)٦(المدخنات 
بما يزيد  ٪)٤(نسبتها في البنات ٪) ١٨( البنينوالبنات ذروتها في إقليم غرب المحيط الهادئ، حيث تتجاوز نسبة 

  أربع مرات.على 
  

فـي  المعدالت المرجحة النتشار التبغ العديم الدخان في المتوسـط بـين البنـين والبنـات. أظهرت العديم الدخان التبغ
يستهلكون هذا التبغ. وُرِئي أن إقليم غرب المحـيط الهـادئ يسـتأثر بـأعلى  البنات من ٪٦البنين و من ٪٨ العالم أن

  ).٪٢(يستأثر اإلقليم األوربي بأدنى نسبة منهن الالتي يستهلكن هذا التبغ، فيما  ٪)١٧(نسبة من البنات 
  

  ات العرقيةجماعالبين صفوف  التبغ تعاطي
  

 الجماعــات العرقيــة.بــين صــفوف بيانــات عــن تعــاطي التبــغ بلغــًا طرفــًا مُ  ١٢٦ طرفــًا مــن أصــلن و قــدم ســتة وعشــر 
علـى مقارنـة معـدالت مبنيـة إلـى اسـتنتاجات غير كافية لتتيح المجال أمـام الخلـوص في هذا القسم الواردة البيانات و 

انتشـــار تعـــاطي التبـــغ بـــين الســـكان تتجـــاوز معـــدالت فـــي أســـتراليا ونيوزيلنـــدا، ف. التبـــغ بـــين تلـــك الجماعـــاتانتشـــار 
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ن فـي يالسـكان األصـليتميل معدالت التـدخين بـين صـفوف القطري، بينما  ت انتشاره على المستوىاألصليين معدال
إلـى االنخفـاض عـن معـدالتها فـي المتوسـط إكـوادور وغواتيمـاال وبـاراغواي) هـي ا الجنوبيـة (ثالثة أطراف من أمريك

األفـراد ت قوميـا بـين مـن معـدالت تعـاطي التبـغ مختلفـة مسـتويات األطـراف من العديد على الصعيد القطري. وذكر
معـدالت تعـاطي التبـغ فيمـا  بوجـود اختالفـات كبيـرة فـين وتوغـو نبـفقـد أفـادت  .القضـائية واليتهـاالذين يعيشون في 

، فيمــا علــى التــوالي)مــن جهــة أخــرى، ٪ ١٤٪ و٣بــين ، و مــن جهــة ٪٥٤٪ و٢بــين تراوحــت ( بــين الجماعــة العرقيــة
صــفوف التبــغ بــين معــدالت تعــاطي االختالفــات فــي . وهــذه اختالفــات مماثلــة داخــل البلــد بوجــود أيضــاً بــاالو أفــادت 

  .الجماعاتتلك تستهدف  دعو إلى وضع نهج محددةتالعرقية الجماعات 
  

  غتبليبين فترتي الالتغييرات الطارئة 
  

التي ارنة األرقام بين البالغين للتقييم باالستناد إلى مقانتشار تعاطي التبغ الطارئة على معدالت رات يالتغيخضعت 
واسـُتخِدمت ، كلتيهمـارتي التبليـغ عبر فتواحدة أكثر من مجموعة بيانات ُأِتيحت بشأنها التي و األطراف أبلغت عنها 

 أو ٢٠١٠ عـــام أحـــدث البيانـــات فـــيُجِمعـــت فيهـــا ، و نفســـها عبـــر الفتـــرتين المـــذكورتينمنهجيـــة جمـــع البيانـــات فيهـــا 
 تعاطي التبغمعدالت مجموعات البيانات هذه. وتشير األرقام إلى أن ُحدِّد خمسة وعشرون طرفًا لديه وقد بعده.   ما

إذ تــراوح االنخفــاض ، طرفــاً  ٢٥ البــالغ عــددها مــن هــذه األطــراف ١طرفــاً  ١٨خــالل الســنوات األخيــرة فــي  تانخفضــ
فــي  ١٢,٣و(جمهوريــة كوريــا) فــي المائــة  ٠,٤٠الحاصــل فــي إجمــالي معــدالت التعــاطي فــي صــفوف البــالغين بــين 

 ٠,٣٧الطارئــة عليهــا بــين التغييــرات أخــرى تراوحــت فــي ســتة أطــراف وارتفعــت معــدالت االنتشــار (أوكرانيــا). المائــة 
فــي معظــم األطــراف االتجــاه وقــد ســلكت التغييــرات الطارئــة علــى معــدالت االنتشــار ة. فــي المائــ ٥,٨٠فــي المائــة و

أي  عـدم وجـود إلـى طـرف واحـدعلـى السـواء، فيمـا تشـير األرقـام التـي أبلـغ عنهـا  لـذكور واإلنـاثنفسه فيما يخص ا
  تغيير خالل السنوات األخيرة.

  
طرفـــًا أتـــاح  ٢٤أصـــل مـــن  ٣طرفـــاً  ١٥فـــي  ٢لشـــبابمعـــدالت انتشـــار التـــدخين بـــين المقارنـــة وفـــي عمليـــة مماثلـــة 

فـي  ٠,٥٠ت المـذكورة بنسـبة تراوحـت بـين معـدالالقابلـة للمقارنـة، انخفـض إجمـالي ال البياناتتين اثنتين من مجموع
أخـرى أن زيـادة طـرأت علـى  فـي ثمانيـة أطـراف ، ولكـن تبـّين(سلوفينيا)في المائة  ٤,٠٠(أستراليا وأوكرانيا) والمائة 

ـــ ٦,٨٠و ٠,٩٠تلـــك المعـــدالت تراوحـــت بـــين  الطارئـــة علـــى رات يـــة. وتشـــير البيانـــات إلـــى أن اتجـــاه التغيفـــي المائ
وتشــير أرقــام أبلــغ عنهــا واإلنــاث. مــن الــذكور بــين البــالغين  هوالبنــات منــالبنــين بــين تفاوتــًا نتشــار أكثــر معــدالت اال

  في السنوات األخيرة.بين الشباب تدخين السجائر إجمالي معدالت في  أي تغييرعدم وجود طرف واحد إلى 
  
  األولويات والتحديات في تنفيذ االتفاقية  -٩
  
يــذ واحــدة علــى األقــل بشــأن تنفأولويــة التــي أبلغــت عــن ) طرفــاً  ١١٦األطــراف (نســبة ٪ ٩٠زادت علــى . ألولويــاتا

الســـابقة، ال تـــزال االتجاهـــات وســـيرًا علـــى هـــدي . اإلطاريـــة بشـــأن مكافحـــة التبـــغ منظمـــة الصـــحة العالميـــة اتفاقيـــة
علمــًا بــأن ألطراف، ات الخاصــة بــاقــوائم األولويــمــن االتفاقيــة تــأتي علــى رأس  ٥بموجــب المــادة المحــددة متطلبــات ال

التــي لويــات األو وفيمــا يلــي أكثــر ضــمن نطــاق هــذه المــادة.  أبلــغ عــن إحــدى األولويــاتأكثــر مــن نصــف األطــراف 
                                                           

بنمــا و النــرويج و نيوزيلنــدا و هولنــدا و ٕايطاليــا و ٕاســرائيل و يســلندا أو ألمانيــا و فنلنــدا و  ســتونياوإ الــدانمرك و شــيلي و كنــدا أســتراليا و     ١
 وأوكرانيا. السويد وتركياو جمهورية كوريا و 

 ما بعده. أو ٢٠٠٩أحدث البيانات في عام لم ُيدرج في التحليل سوى األطراف التي ُجِمعت عنها     ٢

ســبانيا أو ســلوفينيا و ســنغافورة و النــرويج وبوتــان والكونغــو وفنلنــدا وغيانــا واليابــان واألردن والكويــت ونيوزيلنــدا و بــيالروس     ٣
 والمملكة المتحدة. أوكرانياو 
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؛ ووضــــع وضــــع اللــــوائح ذات الصــــلةوســــائل منهــــا ، بوتنفيــــذها : اعتمــــاد التشــــريعات٥لمــــادة يتــــواتر ذكرهــــا بشــــأن ا
ٕانفـــاذ التشـــريعات القائمـــة؛ وتعزيـــز القـــدرة علـــى مكافحـــة التبـــغ، و وطنيـــة لمكافحـــة التبـــغ؛ وخطـــط عمـــل اســـتراتيجيات 

  وٕانشاء لجنة مشتركة بين القطاعات لمكافحة التبغ. ؛تبغالوحدات مكافحة أو وسائل منها تدعيم مراكز االتصال ب
  

مجـاالت وفيمـا يلـي المـواد أخـرى مـن االتفاقيـة. بإلى إعطاء األولوية لألنشطة المرتبطـة عدة  أطرافوأشارت أيضًا 
؛ والتثقيـــف )٨الحمايـــة مـــن التعـــرض لـــدخان التبـــغ (المـــادة  ١األكثـــر تـــواترًا مـــن حيـــث اإلبـــالغ عنهـــا:ذات األولويـــة 

تغليـــف و )؛ ٦فـــرض الضـــرائب علـــى منتجـــات التبـــغ (المـــادة و )؛ ١٢واالتصـــال والتـــدريب وتوعيـــة الجمهـــور (المـــادة 
 ؛)١٤العــــالج فيمــــا يتعلــــق باالعتمــــاد علــــى التبــــغ واإلقــــالع عنــــه (المــــادة و )؛  ١١وتوســــيم منتجــــات التبــــغ (المــــادة 

  ).١٣واإلعالن عن التبغ والترويج له ورعايته (المادة 
  

المـوارد تتخلـل فجـوات  تحـددالتي أفادت بأنها ) طرفاً  ٧٢األطراف (عدد نصف زاد على ال. فجواتاالحتياجات وال
لمكافحة التبغ مكرسة أن الموارد التقنية والمالية ال، فيما أشار نصف تلك األطراف إلى المتاحة واالحتياجات المقدرة

يلــزم أن توليهــا اهتمامــًا أكبــر، شــن ين المجــاالت الفنيــة التــي مــن بــوذكــرت األطــراف االحتياجــات الحاليــة. لبــي ال ت
المبذولــة فــي ميــدان جهــود الوتعزيــز  ؛)١٢حمــالت التوعيــة العامــة وبــرامج التــدريب (فيمــا يتعلــق بالمــادة المزيــد مــن 

هـا وتعزيز القدرات البحثية، بمـا في ؛) ٩(المادة وتنظيمها اختبار منتجات التبغ و )؛ ١٤(المادة اإلقالع عن التدخين 
الصــحة، والمؤشــرات االجتماعيــة واالقتصــادية المرتبطــة بتعــاطي و انتشــار تعــاطي التبــغ المتعلقــة بمعــدالت البحــوث 

  ).٢٠التبغ (المادة 
  

 فـادأبفعالية، إذ  لمعاهدةتحول دون تنفيذ ااألطراف الفجوات التي حددتها بعض يبدو أيضًا أن . حواجزالأو القيود 
ومـن القيـود التـي فـي تنفيـذ االتفاقيـة. دًا أو حاجزًا مختلفًا يعترض سـبيله قي ٣٠أكثر من طرفًا بوجود ن و وسبعاثنان 

أو  اإلرادة السياســيةيليــه انعــدام تــدخل دوائــر صــناعة التبــغ فــي وضــع سياســات مكافحــة التبــغ، تــواتر ذكرهــا بكثــرة، 
أو  التنسيق بين القطاعات داخـل البلـدانعدام و  ؛مكافحة التبغبغرض  الذي ال يفيالموارد المالية قصورها؛ ومستوى 

  ضعف مستوى هذا التنسيق.
  

  االستنتاجات  -١٠
  
سـلس بطـابع الـدورات العاديـة لمـؤتمر األطـراف بمرتبطـة ال جديـدةالغ تبليـإلى دورة النتقال االاتسمت عملية   -١

وعمومــًا، طــرأ تحســن علــى . ٢٠١٢عــام لغ تبليــدورة ال فــيالتــي قــدمت تقــارير األطــراف نســبة ٪ ٧٢إذ بلغــت ، نســبياً 
كميـة المعلومـات زيـادة ملحوظـة، شـهدت كـذلك و ، اسـتمارة التبليـغها لمتطلبات امتثالجودة تقارير األطراف ومستوى 

 ابعضــهلتقاســم الخبــرات والــتعّلم مــن األطــراف الــذي تصــبو إليــه هــدف لتســهم فــي بلــوغ الالوثــائق الداعمــة، هــا بمــا في
  البعض.

  
أن ثمـة فـروق فـي  تنفيـذ المعاهـدة علـى الصـعيد العـالميالمحـرز بصـفة عامـة فـي التقـدم ويتبّين في إطـار   -٢

المجـاالت فيمـا يلـي لـى تقـارير األطـراف، ع وبناءً بين مختلف تدابير السياسة العامة. ال تزال قائمة معدالت التنفيذ 
واالتصــال ؛ والتثقيــف )٨حمايــة مــن التعــرض لــدخان التبــغ (المــادة : الذمعــدالت التنفيــالتــي اســتأثرت بــأعلى األربعــة 

التوسيم والتغليف و  ؛)١٦(المادة  والمبيعات بواسطة القّصر التي تستهدف القّصرالمبيعات و )؛ ١٢والتدريب (المادة 
حمايــة البيئــة وصــحة  كــل مــن جــاالتاســتأثرت بهــا ممعــدالت التنفيــذ أن أدنــى  فــي المقابــلوُيالحــظ ). ١١(المــادة 

 )؛٢٢والتعـاون الـدولي وتـوفير الخبـرات ذات الصـلة (المـادة  ؛)١٨زراعـة التبـغ وصـنعه (المـادة باألفراد فيما يتعلق 
  ).١٧ذات الجدوى االقتصادية (المادة لألنشطة البديلة دعم تقديم الو  ؛)١٩المسؤولية (المادة و 

                                                           
  .األطراففيها ها تالمرات التي ذكر لعدد التنازلي مبّينة بحسب الترتيب     ١



FCTC/COP/5/5    

21 

فـإن صـورتها غيـر واضـحة أيضـًا. أمـا بالنسـبة  لمعاهـدة،ًا مـن ازمنيـ محددةالمتطلبات الوفيما يتعلق بتنفيذ   -٣
والتـــي الث ســـنوات فقـــد زاد علـــى النصـــف عـــدد األطـــراف التـــي بلغـــت موعـــدها النهـــائي المحـــدد بـــث، ١١لمـــادة إلـــى ا

أشــارت إلــى أنهــا التــي  األطــراف؛ بيــد أن نســبة امتثــال كامــل لجميــع التــدابير المحــددة زمنيــاً اقتربــت جــدّا مــن تحقيــق 
بلغــت ثلثــي األطــراف التــي أفــاد نحــو ، ١٣المــادة وفيمــا يخــص ٪. ٢٠ اقتصــرت علــى كــامالً  ققــت بالفعــل امتثــاالً ح

؛ فيمــا قــّل فــي علــى اإلعــالن والتــرويج والرعايــة شــامالً  اً حظــر بأنهــا تفــرض خمــس ســنوات موعــدها النهــائي المحــدد ب
الــذي  حظــرالاإلعــالن عبــر الحــدود والتــرويج لــه ورعايتــه فــي درج تُــالتــي األطــراف عــدد نصــف عــن ال نفســهالوقــت 
  .تفرضه

  
يتبـّين أن أكبـر  ٢٠١٢عـام ة التبليـغ ل) وفتـر ٢٠١٠-٢٠٠٧(مقارنـة التقـدم الُمحـرز بـين الفتـرة األوليـة  عندو   -٤

واالتصـال  تثقيفالتـدابير المتعلقـة بـالالتغييرات اإليجابية التـي طـرأت علـى معـدالت التنفيـذ هـي تلـك المحققـة بشـأن 
 ).٨)، والحمايـة مـن التعـرض لـدخان التبـغ (المــادة ١٣)، واإلعـالن والتـرويج والرعايـة (المـادة ١٢والتـدريب (المـادة 

 التــي تســتهدف القّصــرالمبيعــات : أيضــًا فــي المجــاالت األخــرى التاليــة ملحــوظُأحــِرز قــدر أقــل مــن التقــدم ولكنــه و 
 تلقاهايوالمساعدة التي  ؛)٢٠البحوث والمراقبة وتبادل المعلومات (المادة و  ؛)١٦(المادة  والمبيعات بواسطة القّصر

  ).١٤(المادة اإلقالع عنه االعتماد على التبغ و المتعلقة بالعالج من والتدابير  ؛)٢٢(المادة في التنفيذ األطراف 
  
يــق إنجــازات كبيــرة قــد شــير إلــى تحقتّمــا اتخــذه فــي اآلونــة األخيــرة مــن تــدابير العديــد مــن األطــراف عوأبلــغ   -٥

ضـافات علـى اسـتخدام الم، ومـن أمثلتهـا فـرض حظـر تنفيـذ االتفاقيـة علـى الصـعيد الـدوليتحفز على تسـريع عجلـة 
حظر شـامل علـى بيـع منتجـات فرض صحية كبيرة وبارزة، والتغليف العادي، و ووضع تحذيرات في منتجات التبغ، 

  التبغ. تحرر منتٕاعالن البلدان عن نيتها في أن التبغ، و 
  
ثابتــة التــي أبلغــت عــن أرقــام التــدابير المتعلقــة بالتعــاون الــدولي والمســاعدة المتبادلــة بــين األطــراف وال تــزال   -٦

كبيـــرة  عمومـــًا، وهـــي بالتـــالي تتـــيح فرصـــًا غيـــر مســـتغلة التبليـــغ، تـــدابير عبـــر فتـــرات بشـــأن تنفيـــذها بصـــفة عامـــة 
  للتحسين.

  
العديـــد مـــن بانتشـــار التـــدخين مســـتجدًا فـــي معـــدالت أو مســـتمرًا قابلـــة للمقارنـــة انخفاضـــا البيانـــات وتثبـــت ال  -٧

تلـك مزيـد مـن ؛ علـى أنـه سـيلزم تقـديم مكافحـة التبـغرصينة فـي مجـال سياسات تلك التي تنتهج األطراف، وال سيما 
  د في معظم األطراف.والرصترصد تحسين المّما يدل على ضرورة تقييم شامل في هذا الصدد، إلجراء البيانات 

  
مــن التبليــغ األخيــرة إلــى وجــود عــدد كبيــر فــي دورة قــدمت تقــارير وأشــار أكثــر مــن نصــف األطــراف التــي   -٨
انعـدام دوائر صناعة التبغ، و  تتدخالوال تزال . بالكامل التفاقيةحول دون تمكينها من تنفيذ اوالحواجز التي تقيود ال

المـوارد انعـدام التوافـق بـين مسـتوى ، و األطراف السياسية الفاعلة المعنيةجميع تقديم االلتزامات الكافية وحشد قدرات 
  .لالكاماالتفاقية بتنفيذ تعترض سبيل  المالية واالحتياجات الفعلية تشكل تحديات

    
  اإلجراء المطلوب من مؤتمر األطراف

  
  .اتالتوجيهمزيد من الإلى اإلحاطة علمًا بهذا التقرير وتقديم مدعو مؤتمر األطراف 

  
  

=     =     =  


