
  

  منظمة الصحة العالمية اتفاقية
  بشأن مكافحة التبغ اإلطارية

   
  مؤتمر األطراف في اتفاقية منظمة 

  أنـبش ةـالصحة العالمية اإلطاري
  مكافحة التبغ

  الثالثةالدورة  
/  تشرين الثاني  ٢٢-١٧،دوربان، جنوب أفريقيا   

  ٢٠٠٨نوفمبر 

  FCTC/COP/3/9   من جدول األعمال المؤقت ٦-٤البند 
  ٢٠٠٨ سبتمبر/ أيلول ٢  

  
  
  
  

   مبادئ توجيهية وضع
   من االتفاقية١٣لتنفيذ المادة 

  
  
 اإلطارية بشأن مكافحة التبـغ، فـي دورتـه          منظمة الصحة العالمية  مؤتمر األطراف في اتفاقية     قرر    -١

: همان أال ومهمتي والية الفريق وشملت). FCTC/COP2(8)القرار  (١٣، إنشاء فريق عامل معني بالمادة ةالثاني
 من ١٣وضع مسودة مبادئ توجيهية شاملة بشأن تنفيذ كل من العنصرين المحلي والعابر للحدود من المادة         ) أ(

تقديم توصيات بخصوص العناصر الرئيسية     ) ب(اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ،         
 عبر الحدود، تكمل هذه المبادئ التوجيهية، وتوصـيات         من البروتوكول المتعلق باإلعالن والترويج والرعاية     

. بخصوص سائر التدابير التي من شأنها أن تسهم في التخلص من اإلعالن والترويج والرعاية عبـر الحـدود                 
. توصيات إلى مؤتمر األطراف في دورته الثالثة      التوجيهية و المبادئ  الدة   الفريق العامل أن يقدم مسو     منوطُلب  

 ١٧في جنيف يومي    (أفرقة الخبراء   وأعضاء مكتب    ١عقد أول اجتماع للميسرين الرئيسيين      القرار وعمالً بهذا 
  .من أجل مناقشة ملخص محتمل للمبادئ التوجيهية) ٢٠٠٧سبتمبر  / أيلول١٨و
  
من ، هلسنكي( والذي استضافته حكومة فنلندا ١٣وحضر االجتماع األول للفريق العامل المعني بالمادة   -٢
ان من بين وك. الفريق العامل ٢ الميسرين الرئيسيين وأعضاءممثلو )٢٠٠٧نوفمبر   / تشرين الثاني  ٢٩لى   إ ٢٧

.  للتحـرر مـن التبـغ      منظمة الصحة العالمية   المجتمع المدني وأمانة االتفاقية ومبادرة       المشاركين أيضاً ممثلو  
رين الرئيسيين والذي مـن شـأنه أن        ووافق الفريق العامل في االجتماع على الملخص المقترح من قبل الميس          

. دلت الوثيقة أثناء انعقـاد االجتمـاع      وع. يكون بمثابة األساس الذي يستند إليه في إجراء مزيد من المناقشات          
 العمل بشأن مسودة المبادئ التوجيهية والتوصـيات        يواصلواوطلب الفريق العامل إلى الميسرين الرئيسيين أن        

  .نيلحين انعقاد اجتماعه الثا
  

                                                           
  .فنلندا والهند والجماعة األوروبية    ١
أستراليا والبرازيل وبلغاريا وبوركينا فاصو وكندا والصين وجزر كوك وجيبـوتي وفيجـي وفرنـسا وأيـسلندا                     ٢

  . ومدغشقر وماليزيا وموريتانيا وهولندا ونيوزيلندا وباالو وجمهورية كوريا والسويد وتايلندوإسرائيل
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 / آذار ٣١  مـن  نيودلهي، ( الذي استضافته حكومة الهند    وتواصلت في االجتماع الثاني للفريق العامل       -٣
وكلـف  . واستمر إعـدادها  دة المبادئ التوجيهية والتوصيات     مناقشة مسو ) ٢٠٠٨أبريل   / نيسان ٢مارس إلى   

 باالسـتناد إلـى     يـة والتوصـيات   اللمسات األخيرة على المبادئ التوجيه    الفريق الميسرين الرئيسيين بوضع     
 دعوة إلى سائر أعضاء الفريق والخبراء - حسب الضرورة -المناقشات التي أجراها، وطلب إليهم أن يوجهوا 

  .في إطار االضطالع بهذه العملية
  
٤-  د اجتماع صياغة       على ذلك  وبناءقشارك فيه الميسرون   ) ٢٠٠٨أبريل   / نيسان ٤ و ٣نيودلهي،  ( فقد ع

اللمسات األخيرة على   وتم خالل هذا االجتماع وضع      . ن والشركاء المهتمون والخبراء وأمانة االتفاقية     الرئيسيو
فسح المجال أمام جميع أعضاء الفريق العامل للتعليق الحقاً على آخر           وُأ. دة المبادئ التوجيهية والتوصيات   مسو
دةمسو.  

  
 أثناء انعقاد اجتماع الصياغة وحظيت      م إعدادها ت التي   ،وأتيحت مسودة المبادئ التوجيهية والتوصيات      -٥

منظمـة الـصحة     أمام جميع األطراف في اتفاقية       اإلنترنتبتأييد الفريق العامل، على موقع محمي على شبكة         
. FCTC/COP2(8)من أجل اإلدالء بتعليقاتها عليها، وذلك وفقـاً للقـرار           بشأن مكافحة التبغ     اإلطارية   العالمية

 تعليقاتهمـا بعـد انتهـاء       اثنين من هذه األطراف قدما     تعليقات على هذه المسودة، ولكن       وقدمت تسعة أطراف  
وأتيحت جميع التعليقات ألعضاء الفريق العامل من خالل الموقع الداخلي للفريق على شـبكة              . الموعد النهائي 

  .اإلنترنت
  
داخلية بتعـديل   المشاورات  الوقام الميسرون الرئيسيون في أعقاب إجراء استعراض شامل للتعليقات و           -٦

المحـدد  دة المبادئ التوجيهية والتوصيات قبل تقديمها إلى مؤتمر األطراف، وذلك وفقاً لإلطار الزمنـي             مسو  
 بهـذا   مكتب مؤتمر األطراف  هيئة  ه الحقاً   ت والقرار الذي اتخذ   FCTC/COP2(8)لقرار  واإلجراءات المبينة في ا   

  .الخصوص
  
 للمبادئ التوجيهية والتوصيات من أجل أن ينظر فيها مـؤتمر           ان اللتان ُأعدتا  المسودتان النهائيت وترد    -٧

 من اتفاقية منظمة الصحة     ١٣تنفيذ المادة   لدة المبادئ التوجيهية    مسو( المعنون   ١ المرفقاألطراف في كل من     
يـسية مـن    التوصيات الخاصـة بالعناصـر الرئ     ( المعنون   ٢ والمرفق) العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ    

 بـأي التوصيات الخاصة   ( المعنون   ٣ والمرفق) البروتوكول المتعلق باإلعالن والترويج والرعاية عبر الحدود      
  ). من شأنها أن تسهم في التخلص من اإلعالن والترويج والرعاية عبر الحدودأخرىتدابير 

  
  .ءوالمؤتمر مدعو إلى استعراض المبادئ التوجيهية واعتمادها، حسب االقتضا  -٨
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  ١ المرفق
  

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

  
  

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

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

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

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

  .أجل التخلص بفعالية من اإلعالن عن التبغ والترويج له ورعايته على المستويين المحلي والدولي
  

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

ت جيداً أن اإلعالن عن التبغ والترويج له ورعايته يزيد تعاطيه، وأن الحظر الشامل              من الثاب   )١(
  .لإلعالن عن التبغ والترويج له ورعايته يحد من تعاطيه

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

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

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

ل ينطبق على جميع أشكال االتـصا      من اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية،        ١الواردة في المادة    
 المقدمة ألي حدث أو نشاط      المساهمة وجميع أشكال    التجاري أو التوصية التجارية أو العمل التجاري،      

 يتمثل في الترويج ألحد منتجات التبـغ أو لتعـاطي           بهدف له، أو يحتمل أن يكون له تأثير       أو فرد،     
  .بشكل مباشر أو غير مباشرالتبغ، 

  
اإلعالن والتـرويج    أن يتضمن    ينبغيج له ورعايته    الحظر الشامل لإلعالن عن التبغ والتروي       )٤(

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

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

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

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

  
 لالمتثال للقوانين التـي تتـصدى       واإلعداد له دور محوري في تهيئة الدعم        المجتمع المدني   )٧(

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

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

  .وعبر الحدود
  

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

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

  
  نبذة عامة

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

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

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

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

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

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

وتعرف .  من االتفاقية  ١ من المادة ) ز(و) ج(اإلعالن والترويج والرعاية، حسب التعريف الوارد في الفقرتين         
أي شكل من أشـكال االتـصال التجـاري أو          "بأنهما  " اإلعالن عن التبغ والترويج له     "١من المادة   ) ج(الفقرة  

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

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

ـ                   ثير أاألعمال التي هدفها الترويج فحسب ولكنهما تشمالن كذلك األعمال التي لها، أو يحتمل أن يكون لهـا، ت
وال تقتـصر   . ال يقتصر ذلك على الترويج المباشر بل يشمل أيضاً الترويج غير المباشر           ويج، و يتمثل في التر  

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

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

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

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

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

وتُعتبر حمالت الترويج لشركات التبغ ذاتها     . استعمال جزء أو أجزاء من الكلمات والتصاميم والصور واأللوان        
شكالً من أشكال الترويج لمنتجات التبغ أو لتعاطي التبغ، حتى وإن لـم             ) التي تسمى أحياناً الترويج للشركات    (

كما أن اإلعالن، بما في ذلـك العـرض، ورعايـة           . مات التجارية أو الماركات المسجلة    تعرض أسماء العال  
والمعدات الخاصة بلـف الـسجائر، ومحاكـاة        ) الفالتر(مستلزمات التدخين الثانوية، مثل الورق والمرشحات       

  .ي التبغمنتجات التبغ، أمور يمكن أيضاً أن يكون لها تأثير يتمثل في الترويج لمنتجات التبغ أو لتعاط
  

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

. مثلة وال تشمل الطائفة الكاملة من األنشطة المحظورة       عندما يعطي أمثلة من هذا القبيل أن يوضح أنها مجرد أ          
أو باستعمال عبارات فضفاضة مثـل      " تشتمل وال تقتصر على   "ويمكن توضيح ذلك باستعمال عبارات من قبيل        

  ".أو أي شكل آخر من أشكال اإلعالن عن التبغ أو الترويج له أو رعايته"
  

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

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

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

يعتمد وينفذ تدابير تشريعية أو تنفيذيـة أو        " التي تلزم كل طرف بأن       ١٦ من المادة    ١يجسد هذا النص روح الفقرة          ٢
و غيرها من التدابير الفعالة على المستوى الحكومي المناسب لحظر مبيعات منتجات التبغ للذين تقل أعمـارهم                 إدارية أ 

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

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

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

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

  الرعاية بشكل مباشر وغير مباشر؛اإلعالن والترويج و  •

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

   التبغ؛ولتعاطيلمنتجات التبغ  الترويج  •

   والتوصيات واألعمال التجارية؛ التجاريةاالتصاالت  •

  دي؛ جميع أنواع اإلسهامات في أي حدث أو نشاط أو عمل فر  •

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

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

  
  البيع بالتجزئة وعرض المنتجات

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

 الحفـز علـى     بما في ذلك  فعرض المنتجات هو من الوسائل الرئيسية للترويج لمنتجات التبغ ولتعاطي التبغ،            
أن تعاطي التبغ أمر مقبول اجتماعياً، وتصعيب اإلقالع عن         باع ب وإعطاء انط الشراء االرتجالي لمنتجات التبغ،     
  .آلثار الترويجية لعرض المنتجاتمعرضون بوجه خاص لوالشباب . التدخين على من يتعاطون التبغ

  
ولضمان خلو مراكز بيع منتجات التبغ من أي عناصر ترويجية ينبغي أن تفرض األطـراف حظـراً                   -١٣

ل عرض منتجات التبغ وعلى إبراز منتجات التبغ في مراكز البيع، بما فـي ذلـك            كلياً على أي شكل من أشكا     
وينبغي أال يسمح إال بالقائمة الكتابية      . فرض هذا الحظر في المنافذ الثابتة للبيع بالتجزئة وعلى الباعة الجوالين          

 ينبغـي   ١٣ المـادة    وكما هو الشأن فيما يتعلق بجميع جوانب      . للمنتجات وأسعارها، دون أي عناصر ترويجية     
  .أيضاً تطبيق الحظر في العبارات والطائرات والموانئ والمطارات

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

  ١.ألحكام االتفاقية
  

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

ضمان أال تكون ماكينات بيع التبغ، فـي إطـار          : " يمكن أن تشمل ما يلي     ١٦من المادة   ) ١(رة  والتدابير المبينة في الفق   
يجوز " على أنه    ١٦من المادة   ) ٥(، وتنص الفقرة    "واليته القضائية، متاحة للقُصر، وأال تروج لبيع منتجات التبغ للقُصر         
دخال ماكينات بيع التبغ بموجب واليته القـضائية،        للطرف أن يعرب، من خالل إعالن كتابي ملزم، عن التزامه بحظر إ           
  ."أو التزامه، حسب االقتضاء، بفرض حظر كلي على ماكينات بيع التبغ
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  التوصية
  

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

  
  ١التغليف وسمات المنتج

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

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

  .على السجائر المفردة أو منتجات التبغ األخرى
  

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

منتج في  أو اسم جهة الصنع، وتفاصيل االتصال وكمية ال       / أو اسم المنتج و   / سوى ذكر اسم العالمة التجارية و     
 الـضريبية وسـائر     عالماتالعبوة، ودون إدراج أي شعارات أو سمات أخرى باستثناء التحذيرات الصحية وال           

المعلومات أو العالمات التي تفرضها الحكومات؛ وتحديد نوع من أنواع الخطوط وتحديد حجمـه؛ واسـتعمال            
أال يلحق بهـا، هـي أو الـسجائر         وينبغي أال يوضع داخل العبوات و     . شكل موحد وحجم موحد ومواد موحدة     

  .المفردة أو منتجات التبغ األخرى، أي شكل من أشكال اإلعالن أو الترويج
  

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

  .أو ورق السجائر الملون أو الروائح الجذابة أو الطرافة في الشكل أو العبوات الموسمية" المرحة"
  

  التوصية
  

ويمكن التخلص من تأثير    . إن التغليف وتصميم المنتج عنصران هامان من عناصر اإلعالن والترويج         
وينبغي أال يحمل التغليف    . تم اشتراط التغليف البسيط    على التغليف إذا     الموضوعاإلعالن أو الترويج    

وال السجائر المفردة وال منتجات التبغ األخرى أي إعالن أو ترويج، بما في ذلك سمات التصميم التي                 
  .تضفي الجاذبية على المنتجات

  
  البيع عن طريق شبكة اإلنترنت

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

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

  

                                                           
، والتي تتناول مسألة التغليف البسيط فيما يتعلق بالتحـذيرات          ١١انظر أيضاً مسودة المبادئ التوجيهية لتنفيذ المادة            ١

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

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

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

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

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

التخلص من اإلعالن عن التبغ والترويج له ورعايته عبـر   بخصوص   ٣ المرفقشأن التدابير الموصى بها في      
 ضمان علىوجهة من سائر األطراف، أن تساعد  االتصال ومعالجة اإلخطارات المنقاطالحدود، والسيما تحديد 

  .عدم تقويض جهود اإلنفاذ المبذولة على الصعيد المحلي
  

  التوصية
  

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

  
  توسيع استخدام العالمة التجارية والتشارك في العالمة التجارية

  
عندما توجد صلة بين اسم العالمة التجارية ألحـد منتجـات           " توسيع استخدام العالمة التجارية   "يحدث    -٢٢

بما في ذلك تواليـف   (التبغ أو رمزه أو ماركته المسجلة أو شعاره أو شارته التجارية أو أي سمة أخرى تميزه                 
بغ على نحو يرجح االرتباط بـين منـتج         وبين منتج غير منتجات التبغ أو خدمة ال تتعلق بالت         ) األلوان المميزة 

  .التبغ وبين المنتج الذي ال يندرج ضمن منتجات التبغ أو الخدمة التي ال تتعلق بالتبغ
  

عندما توجد صلة بين اسم عالمة تجارية أو رمز أو ماركـة            " التشارك في العالمة التجارية   "ويحدث    -٢٣
لمنتج غيـر   ) بما في ذلك تواليف األلوان المميزة     (ة  مسجلة أو شعار أو شارة تجارية أو أي سمة أخرى مميز          

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

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

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

  
  يةالتوص

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

  .من وسائل اإلعالن عن التبغ والترويج له

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

  .بوضع بروتوكول بشأن االتجار غير المشروع بمنتجات التبغ
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  ١المسؤولية االجتماعية للشركات
  

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

  .التجارية
  

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

، وينبغي منعها في إطار الحظر الشامل ألن هدف هـذه           ١من المادة   ) ز(تعريف رعاية التبغ الوارد في الفقرة       
المساهمات أو تأثيرها أو تأثيرها المحتمل هو الترويج ألحد منتجات التبغ أو لتعاطي التبغ بشكل مباشر أو غير 

  .مباشر
  

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

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

أو ألغـراض   ) كالتقارير الـسنوية  (على الجمهور، باستثناء نشرها ألغراض إعداد تقارير الشركات الالزمة          
  ).ف واالتصاالت مع الموردينكأغراض التوظي(إدارة األعمال التجارية الضرورية 

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

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

  
  التوصية

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

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

  
  التعبير المشروع عن الرأي

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

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

وعلى الرغم من ذلك قد     . وصف الشخصيات التاريخية، أو عرض اآلراء الخاصة بإحدى اللوائح أو السياسات          
  .ء المسؤوليةيلزم إيراد تحذيرات مناسبة أو بيانات مالئمة إلخال

                                                           
ف، تتنـاول   ، التي وضعها الفريق العامل الذي أنشأه مؤتمر األطرا        ٣-٥إن مسودة المبادئ التوجيهية بشأن المادة           ١

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

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

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

  
  التوصية

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

بغي لألطراف أن تتخـذ تـدابير لمنـع         ومع ذلك ين  . أو التعليقات االجتماعية أو السياسية المشروعة     
استغالل التعبير عن الرأي في الصحف أو األعمال الفنية أو األكاديمية أو في التعليقات االجتماعية أو                

  .السياسية المشروعة من أجل الترويج لتعاطي التبغ أو لمنتجات التبغ
  

  ظهور التبغ في وسائل اإلعالم الترفيهية
  

ال وسائل اإلعالم الترفيهية، مثل األفالم والعروض المسرحية واأللعاب، يمكن          إن ظهور التبغ في أعم      -٣١
  :ومن ثم ينبغي أن تتخذ األطراف التدابير التالية. أن يؤثر تأثيراً قوياً في تعاطي التبغ، وخصوصاً بين الشباب

  
 تُستعمل فيهـا    تنفيذ آلية تشترط عندما تظهر منتجات التبغ في أعمال وسائل اإلعالم الترفيهية أو              •

أو تُعرض فيها صور أي نمط من هذا القبيل، أن يشهد المسؤولون التنفيذيون القائمين عليها فـي              
كل شركة من الشركات التي أسهمت في إنتاج العمل اإلعالمي الترفيهي المعني أو توزيعـه أو                

 هـدايا أو    عرضه بأنهم لم يحصلوا في مقابل ظهور منتجات التبغ في العمل على أي أمـوال أو               
دعاية مجانية أو قروض دون فوائد أو منتجات تبغ أو مساعدة خاصة بالعالقـات العامـة أو أي        

  .شيء أياً كانت قيمته

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

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

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

 الرسـوم بما فيها   (الموجهة إلى األطفال    الترفيهية   وسائل اإلعالم    إظهارويكفل عدم   ) القُصر لها 
  . أو صورهاإظهار تعاطيهامنتجات التبغ أو ) المتحركة

  
  التوصية

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

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

  .يضع في الحسبان ظهور منتجات التبغ
  

  االتصاالت في دائرة تجارة التبغ
  

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

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

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

على ذلكإلى المعلومات بناء .  
  

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

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

  
  التوصية

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

  .يتم تطبيقه بصرامة
  

  ق بفرض الحظر الشاملالمبادئ الدستورية فيما يتعل
  

ينبغي ألي طرف من األطراف التي يفرض دستورها، أو تفرض المبادئ الدستورية الخاصـة بهـا،                  -٣٥
.  قيوداً شاملة بقدر اإلمكان على ضوء تلـك الحـدود  ١٣قيوداً على تنفيذ الحظر الشامل، أن يطبق وفقاً للمادة       

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

حمايـة  "، وعلى ضوء الغرض العام لالتفاقيـة، وهـو          "والترويج له ورعايته يحد من استهالك منتجات التبغ       
ن العواقب الصحية واالجتماعية والبيئية واالقتصادية المدمرة الناجمة عـن تعـاطي            األجيال الحالية والمقبلة م   
  ).٣المادة " (التبغ والتعرض لدخانه

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

   من االتفاقية٤-١٣االلتزامات المتعلقة بالمادة 
  

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

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

  .بها فرض الحظر الشامل
  

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

تبغ والترويج له ورعايته التي تروج لمنتج من منتجات التبغ بأي وسيلة كاذبة أو مـضللة أو غيرهـا مـن                     ال
" الوسائل الخادعة أو التي قد تعطي انطباعاً خاطئاً عن خصائصه أو آثاره الصحية أو مخـاطره أو انبعاثاتـه                  

مالئمة كل اإلعالنـات عـن      المطالبة بأن يصحب تحذير صحي أو تحذيرات أو رسائل أخرى           "؛  ))أ(٤-١٣(
مطالبة دوائر صناعة التبغ، إذا لم يتم فـرض         "؛  ))ب(٤-١٣" (التبغ، وحسب االقتضاء، كل ترويج له ورعايته      

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

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

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

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

أو أي تعبيرات أخـرى     " فائقة"أو  " ممتازة"أو  " لطيفة"أو  " خفيفة للغاية "أو  " خفيفة"أو  " قليلة القار "تعبيرات مثل   
  ٢.يمكن أن تكون مضللة أو أن تعطي انطباعاً خاطئاً

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

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

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

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

  
طراف على دوائر صناعة التبغ أن تكشف للسلطات الحكومية المعنية عـن أي             وينبغي أن تشترط األ     -٤١

وينبغي أن يتم الكشف عن هذا على فترات منتظمة محـددة بموجـب             . إعالن أو ترويج أو رعاية مما تقوم به       
مة وينبغي أن يشمل ذلك الكشف عن المعلومات الكلية أو المعلومات بحسب العال           . القانون وتلبية لطلبات محددة   
  :التجارية بخصوص ما يلي

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

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

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

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

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

  .دمة في اإلعالن أو الترويج أو الرعايةمقدار الموارد المالية أو الموارد األخرى المستخ  •
  

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

  
بخصوص الكشف عما تنفقه دوائـر      ) د(٤-١٣وفي حين أن االلتزامات المنصوص عليها في المادة           -٤٣

صناعة التبغ على أنشطة اإلعالن والترويج والرعاية التي لم تُحظر بعد ال تنطبق إال على األطراف التي ليس                  
 والتي  ٥-١٣ لديها حظر شامل فإنه ينبغي لجميع األطراف أن تنفذ التدابير الموصى بها بما يتماشى مع المادة               

كما أن مطالبة دوائـر صـناعة       . ٤-١٣في المادة   تشجع األطراف على تنفيذ تدابير تتجاوز التزاماتها المبينة         
التبغ بالكشف عما تنفقه على كل أنشطة اإلعالن والترويج والرعاية التي تنخرط فيها يمكن أن يساعد األطراف 
 التي تعتبر أنها تفرض حظراً شامالً في تحديد أي أنشطة إعالن أو ترويج أو رعاية ال يغطيهـا الحظـر، أو                    

ويمكن أن تكون الشتراطات الكشف فائدة إضافية هـي         . ناعة التبغ بما يعد خرقاً للحظر     تشارك فيها دوائر ص   
ثني دوائر صناعة التبغ عن االنخراط في أنشطة اإلعالن عن التبغ أو الترويج له أو رعايته التـي يمكـن أن                     

  .تنخرط فيها لوال ذلك
  

  التوصية
  

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

األطراف جميع أشكال الترويج ألي منتج من منتجات التبغ بأي وسيلة كاذبة أو خادعة أو مـضللة أو          
ات أو رسائل صحية أو غيرها من التحذيرات أو          تحذير وأن تفرض يحتمل أن تعطي انطباعاً خاطئاً؛      

 دوائر صناعة التبغ بالكشف للسلطات عن أي شكل تنخرط فيـه مـن              وأن تطالب الرسائل المالئمة؛   
وينبغي أن تتيح األطراف بسهولة للجمهور المعلومات التي يـتم          . أشكال اإلعالن والترويج والرعاية   

  .الكشف عنها
  
  

  االتساق
  

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

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

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

                                                           
 بخصوص تعزيز حصول عامة النـاس علـى         ١٢من المادة   ) ج(يدعم هذا الحكم االلتزام المحدد بمقتضى الفقرة            ١

  .علومات عن صناعة التبغ ذات الصلة بالغرض المنشود من االتفاقيةمجموعة واسعة من الم
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٤٥-  ض ما لم يكن هناك تعاون دولي في هذا الصددومن الجلي أن فعالية الحظر المحلي يمكن أن تُقو.  
  

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

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

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

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

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

  .مطبوعات أو المنتجات الموجهة إلى الدول األخرى أو المستعملة فيهافيها وبين ال
  

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

  .كانت المواد المعنية موجهة إلى أشخاص خارج أو داخل أراضي الطرفأ
  

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

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

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

  .دولة المنشأ أم ال
  

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

تخول األطراف التي فرضت حظراً على بعض أشكال اإلعالن عن التبغ     " على أن    ٧-١٣تنص المادة     -٥١
والتي تدخل  ظر أشكال اإلعالن عن التبغ والترويج له ورعايته         والترويج له ورعايته الحق السيادي في أن تح       

، وفي أن تفرض جزاءات معادلة للجزاءات المنطبقة على أنشطة اإلعالن والترويج والرعاية الناشـئة               أقاليمها
  ."من أقاليمها طبقاً لقوانينها الوطنية

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

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

لطرف أو الكيانات القائمة داخل إقليم الطرف فإنه ينبغـي أن يتحمـل             أو نشرها أو توزيعها من قبل مواطني ا       
 وينبغي أيـضاً تطبيـق      ١.المسؤولية هؤالء المواطنون وهذه األطراف، وفرض الحظر إلى أقصى حد ممكن          

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

  .مواطني األطراف األخرى ألحكام أحد البروتوكوالت الممكنة بشأن اإلعالن والترويج والرعاية عبر الحدود
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 أو أي   بصريةالحظر على كل محتويات شبكة اإلنترنت المتاحة داخل إقليم الطرف، وعلى أي مواد سمعية أو                
 إلى داخل إقليم الطرف أو يتم استقباله بشكل آخر داخل إقليم الطرف، سواء أكان                يتم بثها  بصرية مواد سمعية 

  .ذلك موجهاً إلى أشخاص داخل إقليم ذلك الطرف أم ال
  

  التوصية
  

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

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

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

  .األحوال تناول اإلجراءات الفعالة في أحد البروتوكوالت
  

  الكيانات المسؤولة
  

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

  .هم ورابطاتهمصانعي التبغ وموزعيه بالجملة ومستورديه وباعته بالتجزئة ووكالئ
  

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

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

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

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

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

وسائل اإلعالم أو تكنولوجيا االتصاالت المعنية أياً كانت، ولكنه ينطبق بوجه خاص على التحكم في المحتوى                
  .الموجود على شبكة اإلنترنت والتابع االصطناعي الذي يقوم بالبث المباشر

  
  

  :واالتصاالتوفيما يتعلق بجميع أشكال وسائل اإلعالم   -٥٦
  

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

لعاب، والعروض المواد المطبوعة، والمذيعين، ومنتجي األفالم، وبرامج التليفزيون واإلذاعة، واأل
المباشرة، وشبكة اإلنترنت، والهواتف المحمولة، والتوابع االصـطناعية، ومنتجـي محتويـات            

  ).األلعاب



FCTC/COP/3/9     Annex 1 

16 

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

  .الفنانين

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

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

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

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

  .إذا اتُفق على أنه يخرق الحظر الشامل
  

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

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

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

  .التبغ أو الترويج له أو رعايته في أي محتوى تنتجه

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

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

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

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

  .االطالع عليه بمجرد أن تتلقى إشعاراً يخبرها بالمحتوى

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

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

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

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

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

  .ضوء اإلمكانات التقنية
  

  التوصية
  

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

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

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

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

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

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

  .له ورعايته
  

  اإلنفاذ المحلي للقوانين الخاصة باإلعالن عن التبغ والترويج له ورعايته
  

  الجزاءات
  

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

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

  .ةالرعاي
  

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

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

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

  .تمويل اإلعالنات التصحيحية أو المضادة  •
  

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

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

  .الكيان المؤسسي
  

ويمكن أن يشكل منح التراخيص لصانعي التبغ وموزعيه بالجملة ومستورديه وباعته بالتجزئة وسيلة               -٦٣
إال إذا كان صاحب الطلب     وينبغي أال يتم منح الترخيص أو تجديده        . فعالة لمكافحة اإلعالن والترويج والرعاية    

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

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

  
وإذا كانت هناك جزاءات رادعة يمكن لسلطات اإلنفاذ أن تنجح في وضـع حـد للممارسـات غيـر                -٦٤

عـن طريـق االتـصاالت، واالجتماعـات،        (جراءات التقاضي فـي المحـاكم       المشروعة دون اللجوء إلى إ    
  ).والتحذيرات، والقرارات اإلدارية، والغرامات الدورية، مثالً

  
  الرصد واإلنفاذ وإتاحة اللجوء إلى العدالة

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

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

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

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

  .د الجمهور أن يتقدموا بالشكاوىينص التشريع على أن من حق أفرا
  

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

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

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

 سلطةوينبغي أن يعين كل طرف      . متناسبة ورادعة  و فعالةينبغي لألطراف أن تُدخل وتطبق عقوبات       
. تنظيمية مستقلة ومختصة لرصد وإنفاذ القانون، وأن يمنحها الصالحيات والمـوارد الالزمـة لـذلك            

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

  تثقيف الجمهور وتوعية المجتمع
  

 ينبغي أن تعمل األطراف على تعزيز وتدعيم توعية الجمهور ١ من االتفاقية١٢ مع روح المادة    تماشياً  -٦٩
. بشأن اإلعالن عن التبغ والترويج له ورعايته في كل قطاعات المجتمع باستخدام وسائل االتـصال المتاحـة                

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

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

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

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

  .خرقها
  

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

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

  
  التوصية

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

 التي  والسبل المضادة  له،     وبالقوانينلترويج له ورعايته،     اإلعالن عن التبغ وا    بضرورة التخلص من  
  . لمكافحة انتهاك هذه القوانيناتباعهايمكن ألفراد الجمهور 

  
  التعاون الدولي

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

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

  .اإلعالن عن التبغ والترويج له ورعايته محلياً وعبر الحدود
  

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

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

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

  ).الموارد المالية (٢٦والمادة 
  

وباإلضافة إلى التوصيات الواردة في هذه المبادئ التوجيهية يعكف الفريق العامل على إعداد المزيـد                 -٧٤
من التوصيات لتقديمها إلى مؤتمر األطراف بخصوص أي تدابير أخرى من شأنها أن تسهم في التخلص مـن                  

 توصيات تتعلق بتيسير تبـادل      وُأعدت). ٣ المرفقانظر  (عالن عن التبغ والترويج له ورعايته عبر الحدود         اإل
وإذا قرر مؤتمر األطـراف اتخـاذ تـدابير لتيـسير تبـادل             . المعلومات وسائر أشكال التعاون بين األطراف     

ج والرعاية عبر الحدود، كما المعلومات وسائر أشكال التعاون بين األطراف بخصوص أنشطة اإلعالن والتروي   
 تطبيق هذه التدابير علـى      فوائد على سبيل المثال، يوصي الفريق العامل أيضاً بمراعاة          ٣ المرفقهو مبين في    

، مع االعتراف بإمكانية استفادة األطراف من تبـادل         محلياًأنشطة اإلعالن عن التبغ أو الترويج له أو رعايته          
ـ ، ولـيس    شأن جميع أنشطة اإلعالن عن التبغ والترويج له ورعايتـه         المعلومات والتجارب والخبرات ب     شأنب

  .أنشطة اإلعالن عن التبغ والترويج له ورعايته عبر الحدود فقط
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  التذييل
  

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

  
الوسـائل المطبوعـة    : التصال بواسطة الوسائل السمعية أو البصرية أو السمعية البصرية يعني         ا  •

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

واألفالم وأقراص الفيديو الرقمية وتسجيالت الفيـديو واألقـراص         ) التوابع االصطناعية والبث ب 
) األلعاب الحاسوبية أو ألعاب الفيديو أو األلعاب التي على شبكة اإلنترنت          (المضغوطة واأللعاب   

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

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

  ؛ البيعمراكزعرض منتجات التبغ في   •

   بيع منتجات التبغ؛ماكينات  •

  ؛عن طريق شبكة اإلنترنتبيع منتجات التبغ   •

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

وهو إدراج أحد منتجات التبغ أو إحدى الخدمات المتعلقة به أو إحـدى ماركاتـه               (إقحام المنتج     •
مقابل تلقي أموال أو مكافآت ذلك و) انظر أعاله(ة ألي منها في سياق االتصال   المسجلة أو اإلشار  

  ؛)أخرى

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

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

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

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

مثل رسائل البريد المباشرة ) بما فيها المواد اإلعالمية(استهداف األفراد مباشرة بالمواد الترويجية   •
  ؛"البحوث" أو "مسوحات المستهلك"أو التسويق عن بعد أو 
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  ترويج المنتجات المخفضة األسعار؛  •

   شكلها منتجات التبغ؛ أو الحلوى التي يشبهاللعببيع أو توريد   •

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

  ؛)معينة من المنتجات

   المنتج؛ تصميمالتغليف وسمات  •

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

  المنتجات بشكل بارز؛

مـاكن  في المنشآت التعليمية أو في أماكن الضيافة وأ       وعرضها  بيع المنتجات وتوريدها وإقحامها       •
األنشطة الرياضية والترفيهية وأماكن العروض الموسيقية والراقصة والمؤسسات االجتماعيـة أو           

  في التظاهرات ذات الصلة بها؛

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

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

  المسؤولية االجتماعية للشركات، أم ال؛

دعم المالي أو أي شكل آخر من أشكال الدعم من قبل دوائر صناعة التبغ إلـى القـائمين                  تقديم ال   •
على تشغيل المنشآت، مثل الحانات أو األندية أو سائر أماكن الترفيه، في مقابل تشييد أو تجديـد                 

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

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

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

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

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

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

إجراءات اإلخطار والرد فيما يتعلق باإلعالن عن التبغ والترويج له ورعايته عبر الحدود، بمـا                 •
في ذلك االلتزامات الخاصة باإلقرار بتسلم اإلخطار، واتخاذ التدابير الالزمة للتحقيق والرد على             

  ١ذي أرسل اإلخطار؛الطرف ال

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

  ٢؛)مع الشهودإعداد الوثائق وإجراء المقابالت (والحصول على البينات 

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

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

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

  
  
  
  

  
  
  

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

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

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

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

  .التوصيات
  

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

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

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

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

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

  :؛ يوصي بما يلي")الموارد المالية("
  

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

يتم تنقيحها كي تراعي األحكام األساسية التي تشملها المبادئ التوجيهية الخاصة بالمـادة       -
   والتي من المقرر أن يعتمدها مؤتمر األطراف في دورته الثالثة؛١٣

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

  ؛"ورعايته؟ إذا كانت اإلجابة نعم يرجى إعطاء التفاصيل

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

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

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

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

  قائمة محدثة بنقاط االتصال التابعة لألطراف؛  )أ(

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

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

  :فرع ال يصل إليه سوى األطراف والمراقبين ويحتوي على  )٢(

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

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

  :فرع يتاح للجمهور الوصول إليه ويحتوي على  )٣(

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

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

  روابط بمواقع اإلنترنت التابعة للهيئات األخرى المعنية؛  )ج(
  

  : حماية البيانات الشخصية واألسرار التجاريةمع ضمان ،أن األطراف  )٣(
  

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

عندما يخطرها طرف آخر بأن هناك شكالً من أشكال اإلعالن عن التبغ والترويج لـه                 -
ورعايته عبر الحدود يبدو أنه ينشأ، أو قد نشأ، من إقليمه، تقر بتسلم اإلخطـار وتبلـغ                 

إلخطار، في غضون مدة معقولة، بأي تحقيق أو إجراء آخر يـتم            الطرف الذي أرسل ا   
  اتخاذه استجابة لإلخطار؛

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

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

األساليب واألشكال الجديدة والمستجدة من اإلعالن عن التبغ والتـرويج لـه              •
  ورعايته عبر الحدود؛
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  التطورات في مجال التكنولوجيا؛  •

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

  االحتياجات والفرص في مجال البحوث؛  •

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

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

   اإلنفاذ، حسب االقتضاء؛التحقيقات الجارية أو إجراءات  •

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

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

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

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

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

  :األطراف
  

الت اإلعالن عن التبغ إرسال إخطار من أحد األطراف أو من المراقبين بأي حالة من حا  -
أو الترويج له أو رعايته عبر الحدود إلى نقطة االتصال المعنية في الطرف الذي يبـدو                
أن هذه الحالة من حاالت اإلعالن عن التبغ أو الترويج له أو رعايته عبر الحدود تنشأ،                

  أو قد نشأت، في إقليمه؛

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

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

ة في مجال التكنولوجيا، وإبالغ األطـراف، وإبـالغ المـراقبين           التطورات ذات الصل  
  والجمهور، حسب االقتضاء، بهذه التطورات؛

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

  المهتمين؛

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

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

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

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

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

  فعالية هذه الترتيبات؛
  

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

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

  التبغ والترويج له ورعايته عبر الحدود؛

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

  التطورات في مجال التكنولوجيا؛  -

  االحتياجات والفرص في مجال البحوث؛  -

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

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

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

  
إبالغ مؤتمر األطراف أوالً بأول بالتطورات ذات الـصلة فـي مجـاالت تكنولوجيـا                 -

الن عن التبغ والترويج له ورعايته عبر الحدود، وأفضل الممارسـات       المعلومات، واإلع 
  في التصدي لإلعالن عن التبغ والترويج له ورعايته عبر الحدود؛

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

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

=     =     =  


