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  القرارات
  

  اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ  ١-٥٦ع ص ج
  

  جمعية الصحة العالمية السادسة والخمسون،
  

 لمنظمـة    الداعيين إلى وضع اتفاقية إطاريـة      ١٨- ٥٢ج ص ع   و ١٧- ٤٩ج ص ع  إذ تذكر بالقرارين    
   من دستور المنظمة؛١٩الصحة العالمية بشأن مكافحة التبغ وفقاً ألحكام المادة 

  
  وتصميماً منها على حماية األجيال الحالية واألجيال القادمة من استهالك التبغ والتعرض لدخانه؛

  
  وإذ تالحظ ببالغ القلق تصاعد معدالت التدخين وسائر أشكال تعاطي التبغ في جميع أنحاء العالم؛

  
  ١الحكومية الدولية عن نتائج أعمال الهيئة؛وإذ تحيط علماً، مع التقدير، بتقرير رئيس هيئة التفاوض 

  
واقتناعاً منها بأن هذه االتفاقية تشكل خطوة رائدة على طريق تعجيل اإلجراءات الوطنية واإلقليمية              
والدولية والتعاون العالمي من أجل حماية صحة اإلنسان من األثر المدمر النـاجم عـن اسـتهالك التبـغ                   

بارها ضرورة إيالء اهتمام خاص لألوضاع الخاصة للبلـدان الناميـة           والتعرض لدخانه، وإذ تضع في اعت     
  والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية؛

  
  وإذ تؤكد على ضرورة دخول االتفاقية حيز النفاذ وتنفيذها بفعالية على وجه السرعة،

  
   االتفاقية الملحقة بهذا القرار؛تعتمد  - ١

  
 من االتفاقية، أن باب التوقيع علـى االتفاقيـة سـيفتح بـالمقر              ٣٤لمادة   وفقاً ألحكام ا   تحيط علماً،   - ٢

يونيـو  /  حزيـران  ٢٢ و ٢٠٠٣يونيـو   /  حزيران ١٦للمنظمة في جنيف من الفترة الممتدة بين        الرئيسي  
 ٢٩ و٢٠٠٣يونيـو  /  حزيـران ٣٠، ثم بمقر األمم المتحدة في نيويورك من الفترة الممتـدة بـين    ٢٠٠٣
  ؛٢٠٠٤يونيو / حزيران

  
 جميع الدول ومنظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي، المؤهلة للقيام بذلك، إلى النظر في توقيع              تدعو  - ٣

االتفاقية في أقرب فرصة أو المصادقة عليها أو قبولها أو اعتمادها أو التصديق عليها رسمياً أو االنـضمام                  
  إليها، وذلك حتى تدخل حيز النفاذ في أقرب فرصة ممكنة؛

  
كل الدول ومنظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي على أن تتولى، ريثما تدخل االتفاقيـة حيـز      تحث  - ٤

  النفاذ، اتخاذ كل التدابير المالئمة لكبح جماح استهالك التبغ والتعرض لدخانه؛
  

 جميع الدول األعضاء ومنظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي والمراقبين وسـائر األطـراف             تحث  - ٥
لى دعم األنشطة التحضيرية المشار إليها في هذا القرار وعلى التشجيع بفعاليـة علـى دخـول                 المهتمة، ع 

  االتفاقية حيز النفاذ وتنفيذها على وجه السرعة؛

                                                            
  .١ وتنقيح ٧/وثيقة معلومات/ ٥٦   الوثيقة ج١



 2 جمعية الصحة العالمية السادسة والخمسون 

 األمم المتحدة مواصلة تقديم الدعم الرامي إلى تعزيز البرامج الوطنيـة والدوليـة المعنيـة                تناشد  - ٦
  لدولية المعنية إلى ذلك؛بمكافحة التبغ، وتدعو سائر المنظمات ا

  
 من النظام الداخلي لجمعية الصحة العالمية، أن تنشئ فريقاً عـامالً حكوميـاً              ٤٢ وفقاً للمادة    تقرر،  - ٧

دولياً يكون باب عضويته مفتوحاً أمام جميع الدول ومنظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي المشار إليها فـي                
ي القضايا المبينة في االتفاقية وإعداد اقتراحات بشأنها لكـي يـتم،             من االتفاقية من أجل النظر ف      ٣٤المادة  

وينبغـي أن تـشمل هـذه       . حسب االقتضاء، النظر فيها واعتمادها من قبل الدورة األولى لمؤتمر األطراف          
  :القضايا ما يلي

  
، بما في ذلك معـايير خاصـة بمـشاركة          )٣- ٢٣المادة  (نظاماً داخلياً لمؤتمر األطراف       )١(

  ؛)٦- ٢٣المادة (قبين في دورات هذا المؤتمر المرا
  
  ؛)١- ٢٤المادة (خيارات لتعيين أمانة دائمة وترتيبات لسير عملها   )٢(
  
نظاماً مالياً لمؤتمر األطراف وهيئاته الفرعية وأحكاماً مالية تنظم سـير عمـل األمانـة                 )٣(
  ؛)٤- ٢٣ المادة(
  
  ؛)٤- ٢٣ المادة(مشروع ميزانية للفترة المالية األولى   )٤(
  
استعراضاً للمصادر واآلليات القائمة والمحتملة فيما يخص مساعدة األطراف على الوفـاء              )٥(

  ؛)٥- ٢٦المادة (بالتزاماتها بموجب االتفاقية 
  

أن يقوم الفريق العامل المفتوح العضوية باإلشراف على األعمال التحضيرية لعقد الدورة تقرر أيضاً   - ٨
  قديم التقارير إليها رأساً؛األولى لمؤتمر األطراف وت

  
 أن القرارات التي اتخذتها هيئة التفاوض الحكومية الدولية المعنية باتفاقيـة منظمـة الـصحة                تعلن  - ٩

العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ فيما يخص مشاركة المنظمات غير الحكومية تنطبق على أنشطة الفريق 
  العامل؛

  
  :ام بما يلي المدير العام القيتطلب إلى  - ١٠

  
  توفير مهام األمانة بموجب أحكام االتفاقية حتى يتم تعيين وإقامة أمانة دائمة؛  )١(
  
اتخاذ الخطوات المالئمة لتقديم الدعم إلى الدول األعضاء، وخاصة البلدان النامية والبلدان              )٢(

  التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، تحضيراً لدخول االتفاقية حيز النفاذ؛
  
 والدورة األولى لمؤتمر ٢٠٠٣يونيو /  حزيران١٦العمل، كلما دعت الحاجة في الفترة بين   )٣(

  األطراف، على عقد اجتماعات للفريق العامل؛
  
مواصلة ضمان اضطالع منظمة الصحة العالمية بدور رئيسي في إسداء المشورة التقنيـة               )٤(

  لعالمي؛والتوجيه والدعم من أجل مكافحة التبغ على الصعيد ا
  
إبقاء جمعية الصحة على علم بالتقدم المحرز صوب دخول االتفاقية حيز النفاذ وباألعمـال                )٥(

  .التحضيرية الجارية لعقد الدورة األولى لمؤتمر األطراف
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  الملحق
  

  اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ
  

  ديباجة
  

  ،إن األطراف في هذه االتفاقية
  

   منها على إعطاء األولوية لحقها في حماية الصحة العمومية،اًتصميم
  

  ذات عواقب وخيمة علـى الـصحة العموميـة          بأن تفشي وباء التبغ يعد مشكلة عالمية       إذ تعترف 
  ،وشاملةتستدعي قيام أوسع تعاون دولي ممكن ومشاركة جميع البلدان في استجابة دولية فعالة ومالئمة 

  
العالميـة  لدولية بشأن العواقب الصحية واالجتماعية واالقتصادية والبيئيـة         قلق األسرة ا  وإذ تعكس   

  المدمرة لتعاطي التبغ والتعرض لدخانه،النطاق 
  

 إزاء زيادة استهالك وإنتاج السجائر وسائر منتجات التبغ في جميـع أرجـاء              ببالغ القلق  وإذ تشعر 
  قيه ذلك على األسر والفقراء والنظم الصحية الوطنية، وإزاء العبء الذي يلالبلدان النامية،في العالم والسيما 

  
 بأن القرائن العلمية قد أكدت بشكل ال لبس فيه بأن تعاطي التبـغ والتعـرض لدخانـه                  وإذ تعترف 
واألشكال األخرى   بين التعرض للتدخين  فاصلة  زمنية  فترة  ، وبأن هناكوالعجز والمرض يتسببان في الوفاة

   بالتبغ،ذات الصلةوبين بدء األمراض لتعاطي منتجات التبغ 
  

تخضع ألكثر األساليب وبعض المنتجات األخرى المحتوية على التبغ  بأن السجائر أيضاًوإذ تعترف 
، وكـذلك   بات التي تحتوي عليها   بهدف إيجاد حالة من االعتماد واإلبقاء عليها، وبأن الكثير من المركّ          تعقيداً  

 وسامة وماسخة ومسرطنة، وبأن ،كولوجيةامن الناحية الفارم، فعالةعتبر ت هي عناصر الدخان المنبعث منها،
 مـن  باعتبـاره    التـصنيفات الدوليـة الرئيـسية لألمـراض        التبغ مصنف بشكل منفصل في       االعتماد على 
  االضطرابات،

  
 بأن هناك قرائن علمية واضحة على أن تعرض الجنين لدخان التبغ يسبب اعتالالت صحية تسلّموإذ 

   لألطفال،ية ضارةوتطور
  

 إزاء تصاعد معدالت التدخين وغير ذلك من أشكال استهالك التبغ مـن قبـل               وإذ تشعر ببالغ القلق   
   وخصوصاً التدخين في مراحل عمرية مبكرة بشكل مطّرد،األطفال والمراهقين في جميع أنحاء العالم،

  
غ في أوساط النساء والفتيات في  معدالت التدخين وسائر أشكال استهالك التب ارتفاعجزعها وإذ يثير 

عينها الحاجة إلى مشاركة المرأة مشاركة كاملة وعلى جميع المستويات في      أشتى أرجاء العالم وتضع نصب      
وضع السياسات وتنفيذها والحاجة كذلك إلى وجود استراتيجيات لمكافحة التبغ تأخذ في اعتبارها احتياجات              

  ،الجنسين
  

ارتفاع معدالت تعاطي التدخين وغير ذلك من أشكال استهالك التبغ من            إزاء   وإذ تشعر ببالغ القلق   
  قبل الشعوب األصلية،

  
 إزاء تأثير جميع أشكال اإلعالن والترويج والرعاية الرامية إلى التشجيع على وإذ يساورها قلق بالغ 

  استهالك منتجات التبغ،
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   ـ  من أجل القضاء على     التعاوني  بضرورة العمل   وإذ تقر االتجـار غيـر المـشروع      كال  جميع أش
  ،تهريبها وصنعها بشكل غير مشروع وتقليدهابالسجائر وسائر منتجات التبغ، بما في ذلك 

  
 والسيما في البلدان النامية والبلدان التـي         بأن جهود مكافحة التبغ على جميع المستويات،       تسلّموإذ  

قنية كافية، تتناسـب مـع الحاجـة الراهنـة          تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، تتطلب توفير موارد مالية وت        
  والمتوقعة إلى أنشطة مكافحة التبغ،

  
 بضرورة إنشاء آليات مالئمة للتصدي لآلثار االجتماعية واالقتـصادية الطويلـة األمـد              وإذ تعترف 

  المترتبة على االستراتيجيات الناجحة للحد من الطلب على التبغ،
  
قد تنشأ عن برامج مكافحة التبغ في   التي  واالقتصادية  اعية الصعوبات االجتموإذ تضع في اعتبارها  

األجلين المتوسط والطويل، في بعض البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، وإذ تسلّم               
  مة؛بحاجتها للحصول على المساعدة التقنية والمالية في سياق استراتيجيات موضوعة وطنياً للتنمية المستدا

  
 العمل القيم الذي تضطلع به دول عديدة لمكافحة التبغ وتثني على منظمة الصحة العالمية               وإذ تدرك 

والمنظمات الحكومية الدولية   والمنظمات  المتحدة  األمم  مؤسسات وهيئات منظومةلدورها الرائد وعلى سائر 
  اإلقليمية األخرى لجهودها في وضع تدابير مكافحة التبغ،الدولية 

  
وسائر عناصـر المجتمـع      على المساهمة الخاصة التي تقدمها المنظمات غير الحكومية          وإذ تشدد 

بما فيها الهيئات الـصحية المهنيـة والمجموعـات النـسائية           المدني غير المنتمية إلى دوائر صناعة التبغ،        
تعضيداً رعاية الصحية   ومؤسسات ال المستهلكين والمؤسسات األكاديمية    حماية  مجموعات  ووالشبابية والبيئية   

للجهود المبذولة من أجل مكافحة التبغ سواء على الصعيد الوطني أو الدولي، واألهمية الحيوية لمـشاركتها                
  في الجهود المبذولة على الصعيدين الوطني والدولي من أجل مكافحة التبغ،

  
 تخـرب جهـود     بضرورة التيقظ ألي جهود تبذلها دوائر صناعة التبغ لكـي تقـوض أو             وإذ تعترف 

  المكافحة، وضرورة التعرف على أنشطة دوائر صناعة التبغ ذات األثر السلبي على جهود مكافحة التبغ،
  

 من العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية الـذي           ١٢ إلى المادة    تشيروإذ  
ينص على أن لكل فـرد  ، والذي ١٩٦٦ ر ديسمب/كانون األول ١٦اعتمدته الجمعية العامة لألمم المتحدة في  

  ،والنفسية التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة البدنية الحق في
  

مستوى ديباجة دستور منظمة الصحة العالمية التي تؤكد على أن التمتع بأعلى            إلى   أيضاً تشيروإذ  
 بب العنـصر أو الـدين أو       إنسان، دون تمييز بس     لكل  من الصحة يمكن بلوغه هو أحد الحقوق األساسية       

  االقتصادية أو االجتماعية،  العقيدة السياسية أو الحالة
  

على تشجيع تدابير مكافحة التبغ المستندة إلى االعتبارات العلمية والتقنية واالقتصادية وتصميماً منها 
  ،الحالية وذات الصلة

  
تي اعتمدتها الجمعية العامة لألمم      بأن اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة ال          وإذ تذكر 

 تنص على أن تتخذ الدول األطراف في تلك االتفاقية التـدابير    ١٩٧٩ديسمبر  /  كانون األول  ١٨المتحدة في   
  المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان الرعاية الصحية،

  
 تشرين  ٢٠ة لألمم المتحدة في      بأن اتفاقية حقوق الطفل التي اعتمدتها الجمعية العام        كذلكوإذ تذكر   

 تنص على أن تعترف الدول األطراف في تلك االتفاقية بحق الطفل فـي أن يتمتـع                 ١٩٨٩نوفمبر  / الثاني
  بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه،
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  : على ما يليتتفق  
  

   مقدمة:أوالً
  
  ١المادة 

  المصطلحات المستخدمة
  

  :ألغراض هذه االتفاقية
  
أية ممارسة يحظرها القـانون أو أي سـلوك يحظـره           " تجار غير المشروع  تعني عبارة اال  "  )أ(

القانون مما يتعلق باإلنتاج أو الشحن أو االستالم أو الحيازة أو التوزيع أو البيع أو الشراء، بمـا فـي                    
  .ذلك أية ممارسة أو سلوك مما يقصد منه تسهيل نشاط من هذا القبيل

  
منظمة تتألف من عدة دول ذات سـيادة،        " تصادي اإلقليمي منظمة للتكامل االق  "تعني عبارة     )ب(

ونقلت إليها دولها األعضاء صالحياتها فيما يخص مجموعة مسائل، منها سلطة اتخـاذ القـرارات               
  ١.الملزمة لدولها األعضاء فيما يتعلق بتلك المسائل

  
تجـاري أو   أي شكل من أشكال االتـصال ال      " اإلعالن عن التبغ والترويج له    "تعني عبارة     )ج(

التوصية التجارية أو العمل التجاري بهدف له، أو يحتمل أن يكون له، تأثير يتمثل في الترويج ألحد         
  .منتجات التبغ أو لتعاطي التبغ، بشكل مباشر أو غير مباشر

  
خفض العرض وتقليل   الرامية إلى   ستراتيجيات  المجموعة من ا  " مكافحة التبغ " عبارة   تعني  )د(

وضع حد الستهالكهم لمنتجـات     هدف إلى تحسين صحة السكان عن طريق        ي ت التالطلب والضرر   
  .التبغ وتعرضهم لدخان التبغ

  
الجهات التي تعمل في تصنيع التبغ وتوزيع منتجات التبغ         " دوائر صناعة التبغ  "تعني عبارة     )ه(

  .واستيرادها بالجملة
  
 من أوراق التبغ كمادة خام      اًو جزئي  أ كلياًالمنتجات التي تتكون    " منتجات التبغ "عبارة  تعني    )و(

  .سواء بتدخينها أو امتصاصها أو مضغها أو تنشقهاوالتي تصنع لغرض االستخدام 
  
أي شكل من أشكال المساهمة المقدمة ألي حدث أو نـشاط أو            " رعاية التبغ "تعني عبارة     )ز(

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

  
  ٢المادة 

  العالقة بين االتفاقية وسائر االتفاقات والصكوك القانونية
  

من أجل تحسين حماية صحة اإلنسان، تشجع األطراف على تطبيق التدابير التي ال تندرج ضـمن                  - ١
 في هذه الصكوك ما يحول دون فرض أي طرف          التدابير التي تقتضيها هذه االتفاقية وبروتوكوالتها، وليس      

  .متطلبات أشد صرامة تتوافق مع أحكامها، وتتطابق مع القانون الدولي
  

                                                            
  .بالمثل إلى منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي" طنيةو"   سيشير مصطلح ١
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 بأي حال من األحوال حق األطراف في أن تبـرم اتفاقـات             هاال تمس أحكام االتفاقية وبروتوكوالت      - ٢
اإلقليمية، بشأن القضايا ذات الصلة بهذه      ثنائية أو متعددة األطراف، بما في ذلك االتفاقات اإلقليمية أو دون            

مع التزاماتها بموجـب     أو تلك التي ال تندرج فيها، بشرط أن تتوافق تلك االتفاقات             االتفاقية وبروتوكوالتها 
وتزود األطراف المعنية مؤتمر األطراف بنصوص تلك االتفاقات عن طريـق           . هذه االتفاقية وبروتوكوالتها  

  .األمانة
  
  

  وااللتزامات العامة التوجيهية  المنشود والمبادئ الغرض:ثانياً
  
  ٣المادة 

  الغرض المنشود
  
 في حماية األجيال الحاليـة والمقبلـة مـن          هايتمثل الغرض المنشود من هذه االتفاقية وبروتوكوالت        
وذلك الصحية واالجتماعية والبيئية واالقتصادية المدمرة الناجمة عن تعاطي التبغ والتعرض لدخانه،  العواقب

تنفذها األطراف على الصعيد الوطني واإلقليمي والدولي من التي يتعين أن   تدابير مكافحة التبغ    لبإتاحة إطار   
  .بشكل دائم وكبيرانتشار تعاطي التبغ والتعرض لدخانه معدل أجل خفض 
  

  ٤المادة 
  المبادئ التوجيهية

  
 وفـي تطبيـق     هـا  وبروتوكوالت تستهدي األطراف في تحقيقها الغرض المنشود من هذه االتفاقيـة           

  :أحكامها، في جملة أمور، بالمبادئ المحددة أدناه
  

 من عواقب صحية وطابع استهالك التبغ والتعرض لدخانه،إحاطة كل فرد علماً بما ينجم عن   ينبغي    - ١
ر األخـرى   التدابير التشريعية والتنفيذية واإلدارية أو سائر التدابيينظر في وينبغي أن    .إدماني وتهديد مميت  

  .على المستوى الحكومي المناسب من أجل حماية الجميع من التعرض لدخان التبغ
  

 متعددة القطاعات واستجابات     شاملة  التزام سياسي صارم بوضع ودعم تدابير      من الضروري إيجاد    - ٢
  :والدولي، مع مراعاة ما يليواإلقليمي الوطني كل من الصعيد منسقة على 
  
  ؛ير لحماية الجميع من التعرض لدخان التبغضرورة اتخاذ تداب  )أ(
  
ضرورة اتخاذ تدابير للوقاية من استهالك منتجات التبغ بأي شكل من األشـكال وتـشجيع                 )ب(

  ودعم اإلقالع عن استهالكها والحد منه؛
  
 فـي وضـع     ضرورة اتخاذ تدابير لتعزيز مشاركة األفراد األصليين والمجتمعات األصلية          )ج(

   من الناحيتين االجتماعية والثقافية؛رامج مكافحة التبغ المالئمة الحتياجاتهم وتطلعاتهمبوتنفيذ وتقييم 
  
 بالجنسين عند وضع استراتيجيات     المحدقةمعالجة األخطار   ضرورة اتخاذ التدابير الالزمة ل      )د(

  .مكافحة التبغ
  

 وتوفير الخبـرات ذات     الية، الم ة والمساعد  والمعارف  التعاون الدولي، والسيما نقل التكنولوجيا     يعد  - ٣
، والعوامـل   الـسائدة وضع وتنفيذ برامج فعالة لمكافحة التبغ، مع مراعاة الثقافـة المحليـة  الصلة من أجل  

  .، جزءاً هاماً من االتفاقيةاالجتماعية واالقتصادية والسياسية والقانونية
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علـى  ستهالك جميع منتجات التبغ      للحد من ا   متعددة القطاعات الشاملة وال   واالستجابات تدابيرال تعد  - ٤
 لمبادئ الصحة العمومية،    الحيلولة، وفقاً أمراً أساسياً من أجل     ،  والدولي  واإلقليمي  الوطني ىالمستوكل من   

  . والتعرض لدخانه قبل األوان بسبب استهالك التبغوالوفاة اإلصابة باألمراض والعجز  حدوثدون
  

واليته القـضائية، جـزءاً       حدود  طرف في   يحدده كل   سبماتُعد المسائل ذات الصلة بالمسؤولية، ح       - ٥
  .هاماً من مكافحة التبغ الشاملة

  
ينبغي اإلقرار بأهمية المساعدة التقنية والمالية للمعاونة على التحـول االقتـصادي لزارعـي التبـغ                  -٦

التبغ فـي البلـدان األطـراف       والعاملين فيه الذين تتأثر سبل معيشتهم تأثراً بالغاً نتيجة لتطبيق برامج مكافحة             
النامية والبلدان األطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، ومعالجة هذه األهمية في سـياق اسـتراتيجيات     

  .موضوعة وطنياً للتنمية المستدامة
  

 فـي تحقيـق الغـرض المنـشود مـن هـذه االتفاقيـة               أمراً أساسياً  المدني   تُعد مشاركة المجتمع    - ٧
  .هاوبروتوكوالت

  
  ٥المادة 

  االلتزامات العامة
  
يقوم كل طرف بوضع وتنفيذ استراتيجيات وخطط وبرامج وطنية شاملة ومتعددة القطاعات لمكافحة        - ١

  . بما يتفق مع هذه االتفاقية والبروتوكوالت التي هو طرف فيهادورياًالتبغ، وتنفيذها وتحديثها واستعراضها 
  

  : حسب قدراتهلبلوغ هذه الغاية، يتولى كل طرف  - ٢
  

  تنسيقية وطنية أو مراكز اتصال وتمويلها لمكافحة التبغ؛إقامة أو تعزيز آلية   )أ(
  
، حـسب    أو تدابير أخرى فعالة، والتعاون     / و اتخاذ وتنفيذ تدابير تشريعية وتنفيذية وإدارية       )ب(

وإدمـان   مع سائر األطراف على وضع السياسات المالئمة لمنع وخفض استهالك التبغ             االقتضاء،
  .النيكوتين والتعرض لدخان التبغ

  
 فيما يتعلـق بمكافحـة    لصحة العمومية،   في مجال ا  األطراف، عند وضع وتنفيذ سياساتها      تتصرف    - ٣

أخرى لدوائر صناعة   راسخة  مصالح  وأية  ، على نحو يكفل حماية هذه السياسات من المصالح التجاريةالتبغ
  .التبغ، وفقا للقانون الوطني

  
 لتنفيذ أحكـام االتفاقيـة      مقترحة مبادئ توجيهية عاون األطراف على صياغة تدابير وإجراءات و      تت  - ٤

  .والبروتوكوالت التي هي أطراف فيها
  
الحكومية الدوليـة    مع المنظمات الدولية المختصة والمنظمات       ، حسب االقتضاء،  تتعاون األطراف   - ٥

 االتفاقية والبروتوكوالت التي هي أطراف      من هذه  ةض المنشود اغرألوسائر الهيئات على تحقيق ا    اإلقليمية  
  .فيها

  
تتعاون األطراف، في حدود الوسائل والموارد المتاحة لها، على جمع الموارد المالية الالزمة لتنفيـذ                -٤

  . االتفاقية بفعالية من خالل آليات التمويل الثنائية والمتعددة األطراف
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  ب على التبغ التدابير المتصلة بالحد من الطل:ثالثاً
  
  ٦المادة 

  التدابير السعرية والضريبية الرامية إلى الحد من الطلب على التبغ
  
 من قبل  استهالك التبغ    خفضتقر األطراف بأن التدابير السعرية والضريبية وسيلة فعالة وهامة في             - ١

  .مختلف فئات السكان والسيما الشباب
  
ووضع سياساتها الضريبية، يضع كل طـرف فـي     دون المساس بحق األطراف السيادي في تحديد          - ٢

الحسبان غاياته الوطنية في مجال الصحة فيما يتعلق بمكافحة التبغ، ويعتمد أو يحافظ، حسب االقتضاء، على 
  :تدابير يمكن أن تشمل

  
تطبيق سياسات ضريبية، وعند االقتضاء سياسات سعرية، على منتجات التبغ مـن شـأنها            )أ(

  ؛ايات الصحية الرامية إلى الحد من استهالك التبغاإلسهام في بلوغ الغ
  

القيام، حسب االقتضاء، بحظر أو تقييد، مبيعات منتجات التبـغ المعفـاة مـن الـضرائب                  )ب(
  .أو توريدها من قبلهم/ والرسوم الجمركية إلى المسافرين الدوليين و

  
، بمعـدالت الـضرائب   ٢١ادة تزود األطراف مؤتمر األطراف ضمن تقاريرها الدورية وعمالً بالم     - ٣

  .المفروضة على منتجات التبغ وباتجاهات استهالكه
  

  ٧المادة 
  التدابير غير السعرية الرامية إلى الحد من الطلب على التبغ

  
ويتخذ .  وسيلة فعالة وهامة للحد من استهالك التبغ       الشاملةأن التدابير غير السعرية     ب األطراف   تقر  

الـضرورية لتنفيـذ    غيرها من التدابير الفعالة      وأإدارية   وأتنفيذية   وأيعية  ل طرف ويطبق، تدابير تشر    ـك
 أو عن    مباشراً مع األطراف األخرى تعاوناً   ، حسب االقتضاء،    ويتعاون،  ١٣ إلى   ٨التزاماته طبقاً للمواد من     

سـبة   مؤتمر األطراف مبادئ توجيهيـة منا      ويقترح. طريق هيئات دولية مختصة بهدف تطبيق تلك التدابير       
  .لتطبيق أحكام هذه المواد

  
  ٨المادة 

  الحماية من التعرض لدخان التبغ
  
تسلم األطراف بأن القرائن العلمية أثبتت دون لبس أن التعرض لدخان التبغ يسبب الوفاة واألمراض    - ١

  .والعجز
  
ـ                - ٢ سبما يتخذ كل طرف وينفذ ويعزز بصورة فعالة في المناطق الخاضعة لواليته القضائية الوطنية ح

تحددها القوانين الوطنية وعلى سائر مستويات الوالية القضائية، اعتماد وتنفيذ تـدابير تـشريعية وتنفيذيـة                
أو غيرها من التدابير التي توفر الحماية من التعرض لدخان التبغ في أمـاكن العمـل الداخليـة      / وإدارية و 

  .ضاء، األماكن العمومية األخرىووسائل النقل العام واألماكن العمومية الداخلية، وحسب االقت
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  ٩المادة 
  تنظيم محتويات منتجات التبغ

  
يقترح مؤتمر األطراف، بالتشاور مع الهيئات الدولية المختصة، مبادئ توجيهيـة الختبـار وقيـاس               

وطبقـاً لمـا تقـره      . محتويات منتجات التبغ واالنبعاثات الصادرة عنها، ولتنظيم هذه المحتويات واالنبعاثات         
سلطات الوطنية المختصة، يعتمد كل طرف وينفذ تدابير تشريعية وتنفيذية وإداريـة أو غيرها من التـدابير                ال

  .الفعالة لهذا االختبار والقياس ولهذا التنظيم
  

  ١٠المادة 
  تنظيم الكشف عن منتجات التبغ

  
غيرها مـن    وأارية  إد وأتنفيذية   وأ تدابير تشريعية    ، وفقاً لتشريعاته الوطنية،   يتخذ كل طرف وينفذ   

 للسلطات الحكومية عن محتويـات      أن يكشفوا التدابير الفعالة لحمل صانعي منتجات التبغ ومستورديها على         
 كما يتخذ كل طرف وينفذ تدابير فعالة من أجـل الكـشف العلنـي للمعلومـات الخاصـة           .التبغ وانبعاثاتها 

  .م عنهابالمكونات السامة لمنتجات التبغ واالنبعاثات التي قد تنج
  

    ١١المادة 
  تغليف وتوسيم منتجات التبغ

  
فقاً لقانونه  وبالنسبة له،     في غضون ثالث سنوات بعد بدء نفاذ هذه االتفاقية         يتخذ كل طرف ويطبق     - ١

  :تدابير فعالة، لضمان ما يلي الوطني،
  

 وسـيلة  بأي  التبغ من منتجاتمنتج ألي ،التبغ وتوسيمهمنتج  تغليف  عن طريقترويجالعدم    )أ(
كاذبة أو مضللة أو خادعة أو قد تعطي انطباعاً خاطئاً عن خصائصه أو آثاره الصحية أو أخطاره أو                  

أو عالمة تجارية، أو عالمة رمزيـة أو أي عالمـة             انبعاثاته، بما في ذلك أي عبارة أو بيان وصفي        
 التبـغ أقـل   أخرى مما يعطي بصورة مباشرة أو غير مباشرة االنطباع الخاطئ بأن أحد منتجـات             

  ؛"لطيفة"أو " خفيفة للغاية"أو " خفيفة"أو " قليلة القار"وقد يشمل ذلك تعبيرات مثل .  من غيرهضرراً
  

تحمل كل علبة أو عبوة من منتجات التبغ ويحمل أي شكل من أشكال التغليف والتوسيم               أن    )ب(
 أن تحمـل رسـائل      الخارجيين لهذه المنتجات تحذيرات صحية، تصف آثار التبغ الضارة، ويجوز         

  :وهذه التحذيرات والرسائل. مناسبة أخرى
  
  تكون معتمدة من السلطة الوطنية المختصة،  )١(
  
  تكون متغايرة،  )٢(
  
  تكون كبيرة وواضحة وظاهرة للعيان ومقروءة،  )٣(
  
٪ من هذه   ٣٠٪ أو أكثر من مساحة العرض الرئيسية على أال تقل عن            ٥٠تغطي    )٤(

  المساحة،
  
  .شكل الصور أو النقوش أو تشمل صوراً ونقوشاًقد تتخذ   )٥(
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  التغليـف والتوسـيم     تتضمن كل علبة وعبوة من منتجات التبغ، ويتضمن أي شكل مـن أشـكال               - ٢
معلومات عن   المادة،  هذه  من) ب(١في الفقرة   المحددة  الخارجيين، لهذه المنتجات، باإلضافة إلى التحذيرات

  .لة وانبعاثاتها، حسبما تحدده السلطات الوطنيةمكونات منتجات التبغ ذات الص
  

يشترط كل طرف أن تظهر التحذيرات والمعلومات األخرى الواردة في النص والمحددة في الفقرتين   - ٣
 من هذه المـادة علـى كل علبة وعبوة من منتجات التبغ، وعلى أي شكل من أشـكال التغليـف                   ٢و) ب(١

  .بلغته أو لغاته الرئيسيةوالتوسيم الخارجيين لهذه المنتجات 
  

فيما يتعلق بمنتجات التبغ    " التغليف والتوسيم الخارجيان  "ألغراض هذه المادة تنطبق عبارة       - ٤
  .على أي شكل من أشكال التغليف والتوسيم المستعملين في بيع المنتجات بالتجزئة

  
  ١٢المادة 

  التثقيف واالتصال والتدريب وتوعية الجمهور
  

 وسـائل االتـصال     كـل توعية الجمهور بقضايا مكافحة التبغ، باستخدام       يشجع كل طرف ويعزز       
ولبلوغ هذه الغاية، يعمل كل طرف، على اعتماد وتنفيذ تدابير تشريعية وتنفيذيـة             . ، حسب االقتضاء  المتاحة

  : تعزيزوإدارية وغيرها من التدابير الفعالة من أجل
  
توعية الجمهور بشأن المخـاطر     للتثقيف و برامج فعالة وشاملة ل   توسيع نطاق االستفادة من       )أ(

   الستهالك التبغ والتعرض لدخانه؛ بما في ذلك الخصائص اإلدمانيةالصحية
  
ستهالك التبغ والتعرض   ا  المحتملة المترتبة على   المخاطر الصحية توعية عامة الناس بشأن       )ب(

ه دالتبغ وفقـا لمـا تحـد      لدخانه، وعن فوائد اإلقالع عن تعاطي التبغ وأنماط الحياة المتحررة من            
  ؛٢- ١٤  المادة

  
 على مجموعة واسعة من المعلومـات       ، طبقاً ألحكام القانون الوطني،    حصول عامة الناس    )ج(

  عن صناعة التبغ ذات الصلة بالغرض المنشود من هذه االتفاقية؛
  
هة موجتكون   مكافحة التبغ    أو التثقيف والتوعية بشأن   وضع برامج فعالة ومالئمة للتدريب        )د(

  الصحيين والعاملين في المجتمعات المحليـة والمرشـدين االجتمـاعيين          ألشخاص مثل، العاملين  
   واإلداريين وسائر األشخاص المعنيين؛وصناع القرار والمربين والعاملين في المجال اإلعالمي

  
الخاصة والمنظمات غيـر الحكوميـة غيـر المنتـسبة          توعية ومشاركة الهيئات العامة و      )ه(

   التبغ في وضع وتنفيذ برامج واستراتيجيات مشتركة بين القطاعات من أجل مكافحة التبغ؛ لصناعات
  
  واالقتـصادية   المعلومات المتعلقة بالعواقب الـصحية      وحصولهم على  توعية عامة الناس    )و(

  . واستهالكه التبغالمترتبة على إنتاج  الضارةوالبيئية
  

  ١٣المادة 
  رعايتهاإلعالن عن التبغ والترويج له و

  
تقر األطراف بأن فرض حظر شامل على اإلعالن عن التبغ والترويج له ورعايته، يحد من استهالك                  -١

  .منتجات التبغ
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يفرض كل طرف، وفقاً لدستوره أو مبادئه الدستورية، حظراً شامالً على جميع أشكال اإلعالن عـن                  -٢
لقانوني والوسائل التقنية المتاحة لذلك الطرف، فـرض   ويشمل هذا، رهناً باإلطار ا    . التبغ والترويج له ورعايته   

وفـي هـذا    . حظر شامل على أنشطة اإلعالن والترويج والرعاية عبر الحدود والناشئة أصالً من داخل إقليمه             
أو / الصدد يتخذ كل طرف، في غضون خمس سنوات من بدء نفاذ االتفاقية لذلك الطرف، تدابير تـشريعية و                 

  .٢١أو تدابير أخرى مالئمة ويقوم بالتبليغ بناء على ذلك وفقاً للمادة  / مالئمة وأو إدارية/ تنفيذية و
  
تفرض األطراف التي ال تستطيع فرض حظر شامل بسبب دستورها أو مبادئها الدسـتورية قيـوداً                  - ٣

ـ       . على جميع أشكال اإلعالن عن التبغ والترويج له ورعايته         ائل ويشمل هذا، رهناً باإلطار القـانوني والوس
التقنية المتاحة لذلك الطرف، فرض حظر شامل على أنشطة اإلعالن والترويج والرعاية الناشئة أصالً مـن                

/ أو تنفيذيـة و   / وفي هذا الصدد، يتخذ كل طرف تدابير تشريعية و        . إقليمه، ولها آثار عابرة للحدود    داخل  
  .٢١على ذلك وفقا للمادة أو تدابير أخرى مالئمة ويقوم بالتبليغ بناء /  مالئمة وأو إدارية

  
  :يقوم كل طرف، كحد أدنى، ووفقاً لدستوره أو مبادئه الدستورية، بما يلي  - ٤
  

حظر جميع أشكال اإلعالن عن التبغ والترويج له ورعايته التي تروج لمنتج من منتجـات                 )أ(
 خاطئـاً  اًطباعكاذبة أو مضللة أو غيرها من الوسائل الخادعة أو التي قد تعطي ان            التبغ بأي وسيلة    
  انبعاثاته؛ وأمخاطره أو آثاره الصحية أو عن خصائصه 

  
المطالبة بأن يصحب تحذير صحي أو تحذيرات أو رسائل أخرى مالئمة كل اإلعالنات عن   )ب(

  التبغ، وحسب االقتضاء، كل ترويج له ورعايته؛
  
لنـاس علـى شـراء      تقييد استخدام الحوافز المباشرة أو غير المباشرة التي تشجع عامة ا            )ج(

  منتجات التبغ؛
  

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

ن المحلي، إتاحة تلك األرقام لعامة الناس ولمؤتمر        ويجوز لهذه السلطات أن تقرر، رهناً بأحكام القانو       
  ؛٢١األطراف، عمالً بالمادة 

  
فرض حظر شامل أو، في حالة عدم تمكن طرف ما من فرض حظر شامل بسبب دستوره                  )ه(

أو مبادئه الدستورية، فرض قيود على اإلعالن عن التبغ والترويج لـه ورعايتـه فـي اإلذاعـة                  
مثـل اإلنترنـت      المطبوعة، وحسب االقتضاء في وسائل إعالم أخرى،   والتلفزيون ووسائل اإلعالم  
  خالل فترة خمس سنوات؛ 

  
فرض حظر أو في حالة عدم تمكن طرف ما من فرض حظر بسبب دسـتوره أو مبادئـه                    )و(

  .أو للمشتركين فيها/ أو األنشطة الدولية و/ الدستورية، فرض قيود على رعاية التبغ للقاءات و
  

  .٤طراف على تنفيذ تدابير تتجاوز االلتزامات المبينة في الفقرة تُشجع األ  - ٥
  
تتعاون األطراف في استحداث التكنولوجيات وغيرها من الوسائل الالزمة لتيسير القـضاء علـى                - ٦

  .عملية اإلعالن عبر الحدود
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ايتـه  تخول األطراف التي فرضت حظراً على بعض أشكال اإلعالن عن التبغ والترويج لـه ورع                - ٧
الحق السيادي في أن تحظر أشكال اإلعالن عن التبغ والترويج له ورعايته عبر الحدود والتي تدخل أقاليمها، 
وفي أن تفرض جزاءات معادلة للجزاءات المنطبقة على أنشطة اإلعالن والترويج والرعاية الناشـئة مـن                

  . أي جزاء محددوال تعتمد هذه الفقرة أو تقر. أقاليمها طبقاً لقوانينها الوطنية
  

تدرس األطراف وضع بروتوكول يحدد التدابير المالئمة التي تتطلب تعاوناً دولياً من أجل فـرض                 - ٨
  .حظر شامل على اإلعالن عن التبغ والترويج له ورعايته عبر الحدود

  
  ١٤المادة 

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

قائمة على القرائن العلمية وأفضل ومتكاملة،   وشاملة  مناسبة  توجيهية  مبادئوينشر يضع كل طرف   - ١
لتشجيع اإلقالع عن تعاطي التبغ     ويتخذ تدابير فعالة    الممارسات، مع مراعاة الظروف واألولويات الوطنية،       

  .لالعتماد على التبغوللعالج المالئم 
  

  :كل طرف، على ما يليلبلوغ هذه الغاية، يعمل   - ٢
  
في أماكن مثـل    تصميم وتنفيذ برامج فعالة بهدف التشجيع على اإلقالع عن تعاطي التبغ،              )أ(

  ؛وأوساط ممارسة الرياضةالمؤسسات التعليمية ومرافق الرعاية الصحية وأماكن العمل 
  
 عـن   المشورة بشأن اإلقـالع   إسداء  عالج االعتماد على التبغ وخدمات      تشخيص و إدماج    )ب(

ي التبغ في البرامج الوطنية الصحية والتعليمية والخطط واالستراتيجيات الوطنية، بمشاركة           ـتعاط
  ، حسب االقتضاء؛العاملين الصحيين والعاملين في المجتمعات المحلية والمرشدين االجتماعيين

  
ء للتشخيص وإسـدا   ، مرافق الرعاية الصحية ومراكز التأهيل الصحي      ضمن ،إقامة برامج   )ج(

   والوقاية من االعتماد على التبغ وعالجه؛المشورة
  
بتكلفة ميسورة على العالج مـن      التعاون مع سائر األطراف األخرى على تيسير الحصول           )د(

 وقـد تـشمل هـذه       .٢٢عمالً بالمـادة     النية المستحضرات الصيد  االعتماد على التبغ، بما في ذلك     
  .في إعطاء األدوية، والتشخيص عند االقتضاءالمنتجات ومكوناتها األدوية ومنتجات تستخدم 

  
  

   التدابير المتعلقة بالحد من عرض التبغ:رابعاً
  

  ١٥المادة 
  االتجار غير المشروع بمنتجات التبغ

  
تقر األطراف بأن القضاء على جميع أشكال االتجار غير المشروع بمنتجات التبغ، بمـا فـي ذلـك                    -١

، ووضع القانون الوطني ذي الصلة وتنفيذه، باإلضافة إلى االتفاقـات           التهريب والصنع غير المشروع والتقليد    
  .دون اإلقليمية واإلقليمية والعالمية، عناصر أساسية في مكافحة التبغ

  
يتخذ كل طرف وينفذ تدابير تشريعية أو تنفيذية أو إدارية أو التدابير الفعالة األخرى لضمان وضـع                   -٢

تبغ وأي شكل من أشكال التغليف الخارجي لهذه المنتجات بغية مـساعدة            عالمة لكل علب أو عبوات منتجات ال      
األطراف في تحديد مصدر منتجات التبغ، وطبقاً للقانون الوطني واالتفاقات الثنائية أو المتعددة األطراف ذات               
الصلة، مساعدة األطراف على تحديد نقطة االختالف ورصد وتوثيق ومراقبة حركة منتجات التبغ ووضـعها               

  :وعالوة على ذلك، يعمل كل طرف على ما يلي. القانوني
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اشتراط أن تحمل وحدات علب وعبوات منتجات التبغ المعدة لالستعمال بالتجزئة وبالجملة              )أ(
يدرج اسم البلد أو الوحـدة دون       ( ال يسمح بالبيع إال في    : " والمبيعة في سوقه المحلية، البيان التالي     

أو أن تحمل أي عالمة فعلية أخرى تحدد الوجهـة النهائيـة أو             " )تحاديةالوطنية أو اإلقليمية أو اال    
   تساعد السلطات على تحديد ما إذا كان المنتج مطروحاً بصورة قانونية للبيع في السوق المحلية؛

  
النظر، حسب االقتضاء، في وضع نظام عملي القتفاء أثر المنُتج وتحديد منشئه يكون مـن                 )ب(

  .ام التوزيع، والمساعدة في إجراء التحقيقات المتعلقة باالتجار غير المشروعشأنه زيادة تأمين نظ
  

 من هذه المادة في     ٢يشترط كل طرف أن تُعرض معلومات التغليف أو العالمات المحددة في الفقرة               - ٣
  .أو ترد باللغة أو اللغات الرئيسية للبلد/ شكل مقروء و

  
  :ار غير المشروع بمنتجات التبغ، على ما يلييعمل كل طرف، من أجل القضاء على االتج  - ٤

  
رصد وجمع البيانات عن االتجار بمنتجات التبغ عبر الحدود، بما في ذلك االتجـار غيـر                  )أ(

المشروع، وتبادل المعلومات فيما بين السلطات الجمركية والضريبية وغيرها من السلطات، حسب  
  نائية أو المتعددة األطراف المعنية السارية؛االقتضاء، وطبقاً للقانون الوطني واالتفاقات الث

  
سن أو تشديد تشريعات تنص على عقوبات وسبل انتصاف مالئمة لمكافحة االتجار غيـر                )ب(

  المشروع بمنتجات التبغ، بما فيها السجائر المقلدة والمحظورة؛
  
المقلـدة  اتخاذ الخطوات المالئمة لضمان إتالف كل معدات التصنيع المصادرة والـسجائر              )ج(

والمحظورة وسائر منتجات التبغ باستخدام أساليب ال تضر بالبيئة، حيثما كان ذلك ممكناً عملياً أو               
  التخلص منها طبقاً للقانون الوطني؛ 

  
اتخاذ وتنفيذ تدابير لرصد وتوثيق ومراقبة تخزين وتوزيع منتجات التبغ المحتفظ بهـا أو                )د(

  ائب أو الرسوم، في حدود واليته القضائية؛التي يتم نقلها في ظل تعليق دفع الضر
  
اتخاذ تدابير، حسب االقتضاء، للتمكين من مصادرة اإليرادات المتأتية من االتجـار غيـر                )ه(

  .المشروع بمنتجات التبغ
  

 حـسبما  من هذه المادة) د(٤و) أ(٤ بموجب الفقرتين الفرعيتين المجموعة المعلومات   تقدم األطراف   - ٥
  .٢١   إلى مؤتمر األطراف عمال بالمادةلها المجمع في تقاريرها الدورية المقدمةيكون مناسباً بشك

  
 الوطنية، وكذلك بين الهيئات التعاون بين ، حسب االقتضاء، ووفقاً لقوانينها الوطنية، األطرافتشجع  - ٦

ـ           الدولية اإلقليمية منها والدولية    المنظمات الحكومية  ة الـدعاوى   ، فيمـا يتعلـق بـإجراء التحقيقـات وإقام
ويولى اهتمـام خـاص     . والمحاكمات القضائية، من أجل القضاء على االتجار غير المشروع بمنتجات التبغ          

  .للتعاون على المستويين اإلقليمي ودون اإلقليمي لمحاربة االتجار غير المشروع بمنتجات التبغ
  

مـن أجـل   د االقتضاء،  تشمل منح التراخيص، عن   ،يعمل كل طرف على اتخاذ وتنفيذ تدابير أخرى         - ٧
  .مراقبة أو تنظيم إنتاج منتجات التبغ وتوزيعها من أجل منع االتجار غير المشروع
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  ١٦المادة 
  التي تستهدف القصرالمبيعات 

  والمبيعات بواسطة القصر
  

علـى  إدارية أو غيرها من التـدابير الفعالـة          وأتنفيذية   وأ تدابير تشريعية    وينفذيعتمد كل طرف      - ١
للذين تقل أعمارهم عن السن المنصوص عليهـا        ات منتجات التبغ    ـمبيعستوى الحكومي المناسب لحظر     الم

  :يلي  ويمكن أن تشمل هذه التدابير ما. في القوانين المحلية أو الوطنية أو تقل عن ثمانية عشر عاماً
  
 داخـل   االشتراط على جميع بائعي منتجات التبغ أن يضعوا إشارة واضحة في مكان بارز              )أ(

، وأن يطلبوا، في حالة الشك، من كل من يشتري التبغ أن نقطة البيع تبين حظر مبيعات التبغ للقصر
  يقدم الدليل المناسب على بلوغه السن القانونية الكاملة؛

  
ـ المنتجات   هذه   الوصول إلى ها  ب بأي طريقة يمكن  منع بيع منتجات التبغ       )ب( ، مثـل   رةـمباش

  ؛عرضها على رفوف المتاجر
  
المـصنوعة  أو غير ذلك من األشياء      األلعاب  الوجبات الخفيفة و  الحلوى و بيع  حظر صنع و    )ج(

   والتي تغري القصر؛على شكل منتجات التبغ
  
ضمان أال تكون ماكينات بيع التبغ، في إطار واليته القضائية، متاحة للقصر، وأال تـروج                 )د(

  .لبيع منتجات التبغ للقصر
  

  .المجانية على الناس وخصوصاً القصر توزيع منتجات التبغ جع حظر أو يشيحظر كل طرف  - ٢
  

توافر هذه من نطاق يعمل كل طرف على حظر بيع السجائر المفردة أو في علب صغيرة مما يوسع     - ٣
  .المنتجات للقصر

  
ء، تنفيذ تقر األطراف بأن زيادة فعالية تدابير منع مبيعات منتجات التبغ للقصر تستلزم، عند االقتضا  - ٤

  .هذه التدابير إلى جانب سائر األحكام األخرى التي ترد في هذه االتفاقية
  
لدى التوقيع على االتفاقية أو التصديق عليها أو إقرارها أو اعتمادها أو االنضمام إليها، أو فـي أي              - ٥

مه بحظر إدخال   وقت بعد القيام بذلك، يجوز للطرف فيها أن يعرب، من خالل إعالن كتابي ملزم، عن التزا               
ماكينات بيع التبغ بموجب واليته القضائية، أو التزامه، حسب االقتضاء، بفرض حظر كلي على ماكينات بيع 

  .ويقوم الوديع بتعميم اإلعالن الذي يصدر طبقاً لهذه المادة على جميع األطراف في االتفاقية. التبغ
  
إدارية أو تدابير فعالة أخرى، تـشمل فـرض         يعتمد كل طرف وينفذ تدابير تشريعية أو تنفيذية أو            - ٦

 من هـذه    ٥- ١الجزاءات على الباعة والموزعين، من أجل ضمان االمتثال لاللتزامات الواردة في الفقرات             
  .المادة

  
ينبغي أن يعتمد كل طرف وينفذ، حسب االقتضاء، تدابير تشريعية أو تنفيذية أو إدارية أو تـدابير                   - ٧

نتجات التبغ بواسطة أولئك الذين تقل أعمارهم عن السن المنصوص عليها في            فعالة أخرى لحظر مبيعات م    
  .القوانين المحلية أو الوطنية أو تقل عن ثمانية عشر عاماً
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  ١٧المادة 
  ذات الجدوى االقتصادية البديلة تقديم الدعم لألنشطة

  
ـ الحكوميـة الدوليـة     المنظمات  تقوم األطراف، بالتعاون فيما بينها ومع          منهـا  صة الدوليـة  المخت

واإلقليمية، حسب االقتضاء، بتعزيز البدائل ذات الجدوى االقتصادية للعاملين في صناعة التبـغ وزارعيـه               
  .الباعة حسب الحالة وآحاد

  
  

   حماية البيئة:خامساً
  

  ١٨المادة 
   وصحة األفرادحماية البيئة

  
لحمايـة   على منح االهتمام الالزم      توافق األطراف، عند النهوض بالتزاماتها بموجب هذه االتفاقية،         

  .البيئة وصحة األفراد، فيما يخص زراعة التبغ وصناعته داخل أراضيها المعنية
  
  

  المسائل المتعلقة بالمسؤولية :سادساً
  

  ١٩المادة 
  المسؤولية

  
بغرض مكافحة التبغ تنظر األطراف في اتخاذ إجراءات تشريعية أو تعزيز قوانينهـا القائمـة، عنـد                   -١
  .لزوم، لمعالجة مسألة المسؤولية الجنائية والمدنية، بما فيها التعويض، حسب االقتضاءال
  
تتعاون األطراف مع بعضها البعض على تبادل المعلومات مـن خـالل مـؤتمر األطـراف طبقـاً                    -٢

  :، ويشمل ذلك ما يلي٢١ للمادة
  

خان التبـغ وفقـاً     المعلومات عن اآلثار الصحية الستهالك منتجات التبغ والتعـرض لـد            )أ(
  ؛)أ(٣- ٢٠  للمادة

  
  . المعلومات عن التشريعات واألنظمة السارية وكذلك الوالية القضائية ذات الصلة  )ب(

  
تقدم األطراف، حسب االقتضاء وحسبما تم االتفاق عليه فيمـا بينهـا، وفـي حـدود التـشريعات                    - ٣

لخاصة بالمعاهدات القائمة، المـساعدة إلـى       والسياسات والممارسات القانونية الوطنية والترتيبات السارية ا      
بعضها البعض فيما يخص اإلجراءات القانونية التي تتعلق بالمسؤولية المدنية والجنائية، وذلك بما يتوافق مع 

  .هذه االتفاقية
  
ال تمس االتفاقية بأي شكل، أي حقوق قائمة لوصول األطراف إلى محاكم بعضها البعض وال تحـد                   - ٤

  .الحقوق، حيثما وجدت حقوق من هذا القبيلأياً من هذه 
  
يجوز لمؤتمر األطراف، إذا أمكن في أية مرحلة مبكرة، ومع مراعاة العمل المـضطلع بـه فـي                    - ٥

المحافل الدولية المعنية، أن ينظر في المسائل ذات الصلة بالمسؤولية، بما فيها النهـوج الدوليـة المناسـبة                  
ناسبة لدعم األطراف، عند الطلب، في أنشطتها التشريعية وغيرها مـن           لمعالجة هذه المسائل، والوسائل الم    

  .األنشطة طبقاً لهذه المادة
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   التعاون العلمي والتقني ونقل المعلومات:سابعاً
  
  ٢٠المادة 

  البحوث والمراقبة وتبادل المعلومات
  
مـستويين  برامج البحوث الوطنية وتنسيق برامج البحـوث علـى ال         تتولى األطراف وضع وتعزيز       - ١

  : على ما يليولبلوغ هذه الغاية، يعمل كل طرف. اإلقليمي والدولي في ميدان مكافحة التبغ
  

المبادرة بإجراء البحوث والتقييمات العلمية والتعاون على ذلك، بصورة مباشـرة أو عـن                )أ(
خـرى   األ وسـائر الهيئـات   المختصة الحكومية الدولية، اإلقليمية منها والدولية،       طريق المنظمات   

، ومن خالل قيامها بذلك، تعزيز وتشجيع البحوث ومعالجة العوامل الحاسمة في استهالك             المختصة
  ، عالوة على البحوث لتحديد المحاصيل البديلة؛ التبغ والتعرض لدخانه وعواقبهما

  
تشجيع وتعزيز التدريب والدعم الموجه لجميع العاملين في أنشطة مكافحة التبغ، بما فـي                )ب(

، وذلك بدعم من المنظمات المختصة الحكومية الدولية، اإلقليمية منها          لبحث والتطبيق والتقييم  ذلك ا 
  والدولية وسائر الهيئات األخرى المختصة؛

  
 برامج من أجل مراقبة مدى استهالك التبغ والتعـرض لدخانـه            ، حسب االقتضاء،     األطراف تقيم  - ٢

ولبلوغ هذه الغايـة،    . مستويات الوطنية واإلقليمية والعالمية   وأنماطه والعوامل الحاسمة فيه وعواقبه على ال      
رصد الصحة، بحيث   تتدمج األطراف برامج مراقبة التبغ في البرامج الوطنية واإلقليمية والعالمية الخاصة ب           

  .، حسب االقتضاءوالدوليتكون البيانات قابلة للمقارنة والتحليل على المستويين اإلقليمي 
  
بأهمية المساعدة المالية والتقنية التي تقدمها المنظمات غير الحكومية الدولية منهـا            تسلّم األطراف     - ٣

  :واإلقليمية وسائر الهيئات األخرى ويسعى كل طرف إلى ما يلي
  
 على إقامة نظام وطني خاص بالمراقبة الوبائية الستهالك التبغ والمؤشرات           العمل تدريجياً   )أ(

  ذات الصلة؛االجتماعية واالقتصادية والصحية 
  
وسائر الهيئـات،   المختصة الحكومية الدولية، الدولية منها واإلقليمية       التعاون مع المنظمات      )ب(

بما فيها الوكاالت الحكومية وغير الحكومية، على مراقبة التبغ على الصعيد اإلقليمـي والعـالمي               
  من هذه المادة؛) أ(٣وتبادل المعلومات عن المؤشرات المحددة في الفقرة 

  
 لتحديد  عامة  أو إجراءات  مبادئ توجيهية  منظمة الصحة العالمية، على وضع       معالتعاون،    )ج(

  .وتحليلها وتوزيعهاالمتعلقة بالتبغ جمع بيانات المراقبة 
  

 المعلومـات العلميـة     تبـادل  وتسهيل   تشجيع على   ، رهناً بأحكام القوانين الوطنية،    تعمل األطراف   - ٤
، عالوة علـى المعلومـات المتـصلة         المتاحة عموماً  صادية والتجارية والقانونية  والتقنية واالجتماعية واالقت  

 وتلبـي االتفاقية، وعند قيامها بذلك تراعـي األطـراف         ذات الصلة بهذه    بممارسات صناعة التبغ وزراعته     
 كـل   سعىوي. االحتياجات الخاصة لألطراف من البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية           

  :ما يليب إلى القيامطرف 
  
مكافحـة  ب الخاصةثة تضم القوانين واللوائح     قاعدة بيانات محد  التدريجية ل  والصيانةنشاء  اإل  )أ(

أو اجتهادات فقه القضاء    إنفاذها، باإلضافة إلى القرارات     عند االقتضاء المعلومات الخاصة ب    التبغ و 
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امج لمكافحة التبـغ علـى المـستوى اإلقليمـي          ، والتعاون على وضع بر    الوثيقة الصلة بالموضوع  
  والعالمي؛

  
من هذه  ) أ(٣ من برامج المراقبة الوطنية وفقا للفقرة        تستقىقاعدة بيانات   ل والصيانةنشاء  اإل  )ب(

  المادة؛
  
عـالمي  نظـام   والصيانة التدريجيـة ل   قامة  اإلالتعاون مع المنظمات الدولية المختصة على         )ج(

دوائـر  ات على نحو منتظم عن إنتاج التبغ وصناعته وعن أنـشطة            بغرض جمع وتوزيع المعلوم   
  . األنشطة الوطنية لمكافحة التبغفي هذه االتفاقية أو تؤثر في التبغ التي صناعة

  
والمؤسـسات   الحكومية الدولية اإلقليمية منهـا والدوليـة       المنظمات   أن تتعاون األطراف في   ينبغي    - ٥

الموارد التقنية والماليـة    تزويد األمانة ب   عضاء فيها على تشجيع وتعزيز    المالية ومؤسسات التنمية التي هي أ     
التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقاليـة علـى الوفـاء          األطراف  والبلدان  األطراف  لكي تساعد البلدان النامية     
  .وتبادل المعلوماتوالمراقبة بالتزاماتها بشأن البحوث 

  
  ٢١المادة 

  التبليغ وتبادل المعلومات
  
، لهذه االتفاقيـة   تقارير دورية عن تنفيذه      ، عن طريق األمانة    األطراف، يقدم كل طرف إلى مؤتمر      - ١

  :يلي  تشمل ما
  
معلومات عن التدابير التشريعية والتنفيذية واإلدارية وسائر التدابير األخرى المتخذة لتنفيذ             )أ(

  االتفاقية؛
  
التفاقيـة، وعـن    اعترض تنفيـذه     عن أي صعوبات أو عقبات ت      ، عند االقتضاء،  معلومات  )ب(

  التدابير المتخذة لتذليل تلك العقبات؛
  
المعلومات المناسبة عن المساعدة المالية والتقنية المقدمة أو المتلقاة من أجل أنشطة مكافحة               )ج(

  التبغ؛
  
  ؛٢٠ في المادة على النحو الواردمعلومات عن المراقبة والبحوث   )د(
  
  .٢- ١٩ و٥- ١٥و) د(٤- ١٣ و٣- ١٣ و٢- ١٣ و٣- ٦ مواد في الالمبينةالمعلومات   )ه(
  

 ويقدم كل طرف تقريره األولي      . تقديم جميع األطراف للتقارير    تواتر وأشكال يحدد مؤتمر األطراف      - ٢
  .في حدود سنتين من بدء سريان االتفاقية بالنسبة له

  
مساعدة البلـدان   ية إلى   الترتيبات الرام ، يتولى مؤتمر األطراف النظر في       ٢٦و ٢٢بالمادتين   عمالً  - ٣

مرحلة انتقالية، بناء على طلب تقدمه تلك البلـدان         بالتي تمر اقتصاداتها    األطراف  والبلدان  األطراف  النامية  
  .هذه المادةللوفاء بالتزاماتها بموجب 

  
يخضع تبليغ وتبادل المعلومات بمقتضى االتفاقية للقانون الوطني بشأن الخصوصية والسرية، وتحمي              -٤
 .طراف، حسب االتفاق المتبادل بينها، أي معلومات سرية يتم تبادلهااأل
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  ٢٢المادة 
  التعاون في المجاالت العلمية والتقنية والقانونية وتوفير الخبرات ذات الصلة

  
 على تعزيز قدرتها على     ، بصورة مباشرة أو عن طريق الهيئات الدولية المختصة        ،تتعاون األطراف   - ١

األطراف والبلدان األطراف الناشئة عن هذه االتفاقية، مع مراعاة احتياجات البلدان النامية الوفاء بااللتزامات 
 هذا التعاون نقل الخبرات التقنية والعلمية والقانونية ونقل على أن يعزز. التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية

راتيجيات وخطـط وبـرامج وطنيـة        لوضع وتعزيز است   ، وكما تم االتفاق عليه بصورة متبادلة،      التكنولوجيا
  :لمكافحة التبغ ترمي، فيما ترمي إليه، إلى ما يلي

  
 التكنولوجيا والمعارف والمهـارات والقـدرات والخبـرات         واحتيازتيسير استحداث ونقل      )أ(

  المتعلقة بمكافحة التبغ؛
  

 وضع وتعزيز    من الخبرات من أجل    وما إلى ذلك  توفير الخبرات التقنية والعلمية والقانونية        )ب(
  : إلى تنفيذ االتفاقية بطرق منهااالستراتيجيات والخطط والبرامج الوطنية لمكافحة التبغ التي تهدف

  
 على إقامة قاعدة تشريعية متينة إضافة إلى البرامج التقنية،          ، لدى الطلب،  المساعدة  )١(

ة مـن التعـرض      وتشجيع اإلقالع عنه والحماي    تعاطي التبغ ن بدء   مبما فيها برامج الوقاية     
  ؛هلدخان

  
 ، عند االقتـضاء،   مساعدة العاملين في صناعة التبغ الذين يتأثرون بتنفيذ االتفاقية          )٢(

  ؛اقتصادياً وقانونياًعلى تطوير سبل عيش بديلة مناسبة 
  

 على تحويل إنتاجهم الزراعي إلى محاصيل       عند االقتضاء،  ،مساعدة زارعي التبغ    )٣(
  اً؛ي اقتصادمجٍدبديلة بأسلوب 

  
  ؛١٢ للمادة طبقاً المعنيين للعاملين  أو التوعويةتدريبيةالبرامج لل تقديم الدعم  )ج(

  
 ، الـدعم اللوجـستي  فضالً عن، ، عند االقتضاءتوفير المواد والمعدات واإلمدادات الالزمة    )د(

  الستراتيجيات وخطط وبرامج مكافحة التبغ؛
  

  ؛ النيكوتينعالج الشامل إلدمانال أساليب مكافحة التبغ، بما فيها تحديد  )ه(
  

النهوض، عند االقتضاء، بالبحوث لزيادة القدرة على تحمل تكاليف العالج الشامل إلدمـان           )و(
  .النيكوتين

  
يشجع مؤتمر األطراف وييسر نقل الخبرات التقنية والعلمية والقانونية ونقل التكنولوجيا مع تقديم الدعم            -٢

  .٢٦اً للمادة الذي يتم تأمينه وفقالمالي 
  
  

   الترتيبات المؤسسية والموارد المالية:ثامناً
  
  ٢٣المادة 

  مؤتمر األطراف
  
وتنعقد الدورة األولى للمؤتمر بدعوة من منظمة الصحة العالمية في موعـد            . ينشأ مؤتمر لألطراف    - ١
ألولى مكان وموعـد    ويحدد المؤتمر في دورته ا    . يتجاوز سنة واحدة بعد دخول هذه االتفاقية حيز التنفيذ          ال

  .الدورات العادية الالحقة
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تعقد الدورات االستثنائية لمؤتمر األطراف في المواعيد األخرى التي يعتبرها المؤتمر ضرورية، أو   - ٢
على  بناء على طلب كتابي يقدمه أي طرف من األطراف، بشرط أن يحظى هذا الطلب بتأييد ثلث األطراف                

  .يخ إرساله إليها من قبل األمانةاألقل، في غضون ستة أشهر من تار
  

  .في دورته األولى نظامه الداخلي، بتوافق اآلراء ،يعتمد مؤتمر األطراف  - ٣
  

يقوم مؤتمر األطراف بتوافق اآلراء باعتماد نظام مالي له يحكم تمويل أية هيئات فرعية قد ينشئها                  - ٤
مد في كل دورة عادية موازنة الفترة المالية        ويعت. عالوة على األحكام المالية التي تنطبق على عمل األمانة        

  .الممتدة إلى حين انعقاد الدورة العادية المقبلة
  

 تنفيذها بفعاليـة  يستعرض مؤتمر األطراف بانتظام تطبيق االتفاقية ويتخذ القرارات الكفيلة بتعزيز             - ٥
ويقـوم  . ٣٣ و ٢٩ و ٢٨واد   للم وفقاًويجوز له أن يعتمد بروتوكوالت ومرفقات وتعديالت خاصة باالتفاقية،          

  :لهذا الغرض بما يلي
  
  ؛٢١ و٢٠ بأحكام المادتين عمالًتشجيع تبادل المعلومات وتسهيله   )أ(
  
 إلجـراء    وإدخال تحسينات دورية عليهـا     القابلة للمقارنة    المنهجيات وتوجيه وضع تشجيع    )ب(

  ت الصلة بتنفيذ االتفاقية؛ ذا٢٠البحوث وجمع البيانات، إضافة إلى تلك المنصوص عليها في المادة 
  
النهوض، حسب االقتضاء، بتطوير وتنفيذ وتقييم االستراتيجيات والخطط والبرامج، إضافة            )ج(

  التدابير األخرى؛وإلى السياسات والتشريعات 
  
عن تنفيذ    واعتماد تقارير دورية   ٢١ بالمادة   عمالً التقارير التي تقدمها األطراف      النظر في   )د(

  االتفاقية؛
  
  ؛٢٦تشجيع وتسهيل حشد الموارد المالية الالزمة لتنفيذ االتفاقية بموجب أحكام المادة   )ه(

  
  ؛الزمة لبلوغ الغرض من االتفاقيةإنشاء أية هيئات فرعية   )و(
  
لحصول على الخدمات والتعاون والمعلومات التي تقدمها بطلب ا القيام، حيثما يكون مناسباً،     )ز(

  التابعة لمنظومة األمم المتحدة وغيرهـا مـن المنظمـات           والمعنية ة والهيئات المختص  المؤسسات
 وغير الحكومية كوسـيلة     الحكومية والهيئات   الحكومية الدولية، الدولية منها واإلقليمية والمنظمات     

  لتعزيز تنفيذ االتفاقية؛
  
لمنـشود   قد يتطلبها تحقيق الغرض ا     النظر، حيثما يكون مناسباً، في اتخاذ أية تدابير أخرى          )ح(

  .من االتفاقية في ضوء الخبرة المكتسبة من تنفيذها
  
  .يحدد مؤتمر األطراف معايير لمشاركة المراقبين في إجراءاته  - ٦
  

  ٢٤المادة 
  األمانة

  
 ويعمل مؤتمر األطراف علـى      .يعين مؤتمر األطراف أمانة دائمة ويضع الترتيبات الالزمة لعملها          - ١

  .االضطالع بذلك في دورته األولى
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  .تتولى منظمة الصحة العالمية وظائف األمانة إلى أن يتم تعيين وإنشاء أمانة دائمة  - ٢
  

  :تضطلع األمانة بالوظائف التالية  - ٣
  
وضع الترتيبات الالزمة لعقد دورات مؤتمر األطراف وهيئاته الفرعية وتزويدها بالخدمات             )أ(

  الالزمة؛
  
   االتفاقية؛مالتي تتلقاها عمالً بأحكاإحالة التقارير   )ب(
  
 الدعم لألطراف، ومنها بوجه الخصوص البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها            توفير  )ج(

   ألحكام هذه االتفاقية؛وفقاًبمرحلة انتقالية، بناء على طلبها، في جمع وإرسال المعلومات الالزمة 
  
وتقـديمها إلـى   األطـراف  وتوجيهات مؤتمر إعداد تقارير عن أنشطتها بمقتضى االتفاقية    )د(

  مؤتمر األطراف؛
  
  المختصة الحكومية الدولية مع المنظمات، بهدي من مؤتمر األطراف،تأمين التنسيق الالزم   )ه(

  ؛اإلقليمية وغيرها من الهيئاتمنها و الدولية ،األخرى
  
تحـت   االضطالع بوظائفها على نحو فعال،       يقتضيهااتخاذ أية ترتيبات إدارية وتعاقدية قد         )و(

  اإلشراف الشامل لمؤتمر األطراف؛
  
 االتفاقيـة وأي مـن بروتوكوالتهـا وأي         بموجبأداء وظائف السكرتارية األخرى المحددة        )ز(

  .وظائف أخرى يحددها مؤتمر األطراف
  

  ٢٥المادة 
  ة الدولي الحكوميةالعالقات بين مؤتمر األطراف والمنظمات

  
 لبلوغ الغرض المنشود لهذه ينون التقني والمالي الالزميجوز لمؤتمر األطراف، من أجل إتاحة التعا  

الحكومية الدولية، والمنظمات الحكومية الدولية اإلقليمية المختصة، بما        االتفاقية، أن يطلب تعاون المنظمات      
  .فيها المؤسسات المالية واإلنمائية

  
  ٢٦المادة 

  الموارد المالية
  

  .في بلوغ غرض هذه االتفاقيةالموارد المالية أن تلعبه يمكن  األطراف بأهمية الدور الذي تسلّم  - ١
  
يقدم كل طرف الدعم المالي ألنشطته الوطنية الرامية إلى تحقيق الغاية المنشودة من االتفاقية، وفقاً                 - ٢

  .لخططه وأولوياته وبرامجه الوطنية
  
ودون اإلقليمية والمتعددة   تعمل األطراف، حسب االقتضاء، على استخدام القنوات الثنائية واإلقليمية            - ٣

األطراف األخرى لتوفير التمويل الالزم لوضع وتعزيز برامج شاملة ومتعددة القطاعات لمكافحة التبغ فـي               
وبناء عليه ينبغي تنـاول ودعـم       . البلدان النامية األطراف واألطراف التي تمر اقتصاداتها، بمرحلة انتقالية        

بما في ذلك تنويع المحاصيل، في سياق استراتيجيات موضوعة وطنيـاً           بدائل إنتاج التبغ المجدية اقتصادياً،      
  .للتنمية المستدامة
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تشجع األطراف الممثلة في المنظمات الحكومية الدولية اإلقليمية منها والدولية والمؤسـسات الماليـة                -٤
راف واألطراف التي تمـر     واإلنمائية ذات الصلة هذه الكيانات على تقديم المساعدة المالية للبلدان النامية األط           

اقتصاداتها بمرحلة انتقالية لمساعدتها على الوفاء بالتزاماتها بموجب االتفاقية، وذلـك دون تقييـد حقـوق                
  . في ضمن هذه المنظماتالمشاركة

  
  :تتفق األطراف على ما يلي  - ٥
  

ذات الصلة مساعدة األطراف على الوفاء بالتزاماتها بموجب االتفاقية، وحشد جميع الموارد   )أ(
ألنـشطة  المحتملة والقائمة، سواء أكانت مالية أم تقنية أم غير ذلك، العام منها والخاص، والمتاحة               

 مكافحة التبغ، واستخدامها لصالح جميع األطراف، والسيما البلدان النامية والبلـدان التـي تمـر              
  اقتصاداتها بمرحلة انتقالية؛

  
ن النامية األطراف واألطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة   قيام األمانة بتقديم المشورة للبلدا      )ب(

  انتقالية، لدى الطلب، بشأن مصادر التمويل المتاحة بغية تيسير الوفاء بالتزاماتها بموجب االتفاقية؛
  

قيام مؤتمر األطراف، في دورته األولى باستعراض مصادر وآليـات المـساعدة القائمـة                )ج(
  سة تعدها األمانة، ومعلومات مناسبة أخرى، والنظر في كفايتها؛والمحتملة، استناداً إلى درا

  
أخذ نتائج هذا االستعراض بعين االعتبار من قبل مؤتمر األطراف لدى البت في ضـرورة                 )د(

تعزيز اآلليات الحالية أو إنشاء صندوق عالمي طوعي أو غير ذلك من اآلليات الماليـة المناسـبة                 
واألطراف التي تمر   األطراف  النامية  فية، حسب االقتضاء، إلى البلدانلتوجيه الموارد المالية اإلضا

  .اقتصاداتها بمرحلة انتقالية لمساعدتها على بلوغ غايات االتفاقية
  
  

   تسوية النزاعات:تاسعاً
  

  ٢٧المادة 
  تسوية النزاعات

  
قها، تسعى األطـراف    في حالة نشوء نزاع بين طرفين أو أكثر يتعلق بتفسير هذه االتفاقية أو تطبي               - ١

التفاوض أو بأية وسائل سلمية أخـرى       القنوات الدبلوماسية من خالل     المعنية إلى تسوية النزاع عن طريق       
وال يعفي اإلخفاق في التوصـل      .  أو التوفيق   المساعي الحميدة أو الوساطة    بما في ذلك اللجوء إلى    تختارها،  

  . التوفيق من مسؤولية مواصلة السعي إلى تسويتهإلى اتفاق عن طريق المساعي الحميدة أو الوساطة أو
  
 أو االنضمام إليها، أو في      تأكيدها رسمياً أو  أو الموافقة عليها     االتفاقية أو قبولها      على تصديقالعند    - ٢

أي وقت بعد ذلك، يجوز ألية دولة أو منظمة إقليمية للتكامل االقتصادي إعالم الوديع كتابة بأنها تقبل، فيما                  
 من هذه المادة، على أساس إلزامي، التحكيم المخـصص وفقـا            ١ للفقرة   وفقاًزاع لم تتم تسويته     يخص أي ن  

  . بتوافق اآلراءلإلجراءات التي يعتمدها مؤتمر األطراف
  
علـى كـل    تنطبق أحكـام هـذه االتفاقيـة        فيما يخص العالقات بين األطراف في البروتوكوالت          - ٣

  . على خالف ذلكوالت تلك البروتوك، ما لم تنصالبروتوكوالت
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   وضع االتفاقية:عاشراً
  

  ٢٨المادة 
  تعديالت على هذه االتفاقيةالإدخال 

  
 تلـك وينظر مؤتمر األطـراف فـي       . يجوز ألي طرف اقتراح إدخال تعديالت على هذه االتفاقية          - ١

  .التعديالت
  
نص أي تعديل مقترح على وتتولى األمانة إرسال  . مؤتمر األطراف من قبل   تعتمد تعديالت االتفاقية      - ٢

كما تتـولى األمانـة     .  االعتماد الدورة التي يقترح فيها   االتفاقية إلى األطراف قبل ستة أشهر على األقل من          
  .إبالغ الموقعين على االتفاقية بالتعديالت المقترحة وكذلك إبالغ الوديع للعلم

  
قترح علـى االتفاقيـة بتوافـق       يبذل األطراف قصارى جهدهم للتوصل إلى اتفاق على أي تعديل م            - ٣

وإذا استنفدت كل الجهود الرامية إلى تحقيق توافق في اآلراء دون التوصل إلى أي اتفـاق، يعتمـد                  . اآلراء
 . األصوات لألطراف الحاضرين والمصوتين فـي الـدورة        ثالثة أرباع  بأغلبية    في نهاية المطاف،   التعديل،

رة والمصوتة تعني األطراف الحاضرة والتي تدلي بصوت وألغراض هذه المادة فإن عبارة األطراف الحاض
  . ليعممه على جميع األطراف لغرض قبولهبأي تعديل معتمد، وتتولى األمانة إبالغ الوديع .إيجابي أو سلبي

  
 من  ٣ويبدأ نفاذ التعديل المعتمد وفقا للفقرة       . تودع صكوك القبول التي تتعلق بتعديل ما لدى الوديع          - ٤

 في اليوم التسعين من تاريخ استالم الوديع صك قبوله من جانب            التي قبلته النسبة إلى األطراف    هذه المادة ب  
  .ال يقل عن ثلثي عدد األطراف في االتفاقية  ما
  
يبدأ نفاذ التعديالت بالنسبة إلى أي طرف آخر في اليوم التسعين من تاريخ إيداع هذا الطرف صك                   - ٥

  .قبوله التعديل المذكور لدى الوديع
  

  ٢٩المادة 
  اعتماد وتعديل مرفقات االتفاقية

  
 لإلجراء المنصوص عليه في وفقاً  ويبدأ نفاذهاعتمد وتُ والتعديالت عليهااالتفاقيةهذه قترح مرفقات تُ  - ١

  .٢٨  المادة
  
 ال يتجزأ منها، وتشكل أي إشارة إلى االتفاقية إشارة في الوقت ذاتـه              جزءاًاالتفاقية   تشكل مرفقات   - ٢

  . من مرفقاتها، ما لم ينص صراحة على غير ذلكإلى أي
  
تقتصر المرفقات على القوائم واالستمارات وأية مواد وصفية أخرى تتعلق بالمسائل اإلجرائيـة أو                - ٣

  .العلمية أو التقنية أو اإلدارية
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   أحكام ختامية: عشرحادي
  
  ٣٠المادة 

  التحفظات
  

  .ةال يجوز إبداء تحفظات على هذه االتفاقي
  

  ٣١المادة 
  االنسحاب

  
مـضي  يجوز ألي طرف أن ينسحب من االتفاقية بإشعار خطي يوجه إلى الوديع في أي وقت بعد                   - ١

  . من تاريخ بدء نفاذ االتفاقية بالنسبة إلى ذلك الطرفسنتين
  

يسري أي انسحاب على هذا الوجه لدى انقضاء سنة واحدة من تـاريخ اسـتالم الوديـع إلشـعار                     - ٢
  .، أو في أي تاريخ الحق لذلك يحدد في إشعار االنسحاب المذكوراالنسحاب
  

  .يعتبر أي طرف ينسحب من االتفاقية منسحباً أيضاً من أي بروتوكول يكون طرفاً فيه  -٣
  

  ٣٢المادة 
  حق التصويت

  
  . من هذه المادة٢يكون لكل طرف من أطراف االتفاقية صوت واحد، باستثناء ما تنص عليه الفقرة   - ١

  
المسائل الداخلة في إطار اختـصاصها،      ب ما يتعلق تمارس منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمية، في       - ٢

حقها في التصويت بعدد من األصوات مساو لعدد دولها األعضاء التي هي أطراف في االتفاقية، وال تمارس                 
  .كس بالعكسهذه المنظمة حقها في التصويت إذا مارست أي دولة من دولها األعضاء حقها، والع

  
  ٣٣المادة 

  البروتوكوالت
  

  .وينظر مؤتمر األطراف في مثل هذه المقترحات. يجوز ألي طرف أن يقترح بروتوكوالت  - ١
  

وعند اعتماد هذه البروتوكوالت تُبذل     . يجوز لمؤتمر األطراف أن يعتمد بروتوكوالت لهذه االتفاقية         - ٢
وإذا استنفدت كل الجهود الرامية إلـى تحقيـق         . آلراءكل الجهود الممكنة من أجل التوصل إلى توافق في ا         

توافق في اآلراء دون التوصل إلى أي اتفاق، يعتمد البروتوكول، كمالذ أخير، بأغلبية ثالثة أرباع أصوات                 
وألغراض هذه المادة فإن عبارة األطراف الحاضرة والمـصوتة         . األطراف الحاضرة والمصوتة في الدورة    

  . التي تدلي بصوت إيجابي أو سلبيتعني األطراف الحاضرة
  
تتولى األمانة تعميم نص أي بروتوكول مقترح على األطراف قبل ستة أشهر على األقل من انعقاد                  - ٣

  .الدورة التي يقترح أن يتم فيها اعتماده
  
  .ال يجوز إال ألطراف هذه االتفاقية وحدها أن تكون أطرافاً في أي بروتوكول  - ٤
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ـ       التفاقية ملزماً ل يكون أي بروتوكول    - ٥  . مـن األطـراف    ا لألطراف في ذلك البروتوكول دون غيره
  .المعني  يجوز إالّ لألطراف في بروتوكول ما اتخاذ قرارات بشأن المسائل المتعلقة حصراً بالبروتوكول  وال
  
  .الصكتحدد مقتضيات بدء نفاذ أي بروتوكول بموجب ذلك   - ٦

  
  ٣٤المادة 
  التوقيع
  

وأليـة دول    منظمة الصحة العالمية     لجميع الدول األعضاء في   على هذه االتفاقية    يفتح باب التوقيع      
ولمنظمات التكامـل االقتـصادي     ليست أعضاء في منظمة الصحة العالمية ولكنها أعضاء في األمم المتحدة            

غاية  ل ٢٠٠٣يونيو  /  حزيران ١٦ من   منظمة الصحة العالمية في جنيف اعتباراً     الرئيسي ل مقر  الاإلقليمية في   
فـي نيويـورك، اعتبـارا مـن          المتحـدة   األمـم    مقر منظومة ، ومن ثم في     ٢٠٠٣يونيو  /  حزيران ٢٢
  .٢٠٠٤يونيو /  حزيران٢٩ لغاية ٢٠٠٣يونيو / حزيران  ٣٠
  

  ٣٥المادة 
  التأكيد الرسمي أو االنضمام التصديق أو القبول أو الموافقة أو

  
ولصكوك التأكيد الرسـمي    أو موافقتها أو انضمامها     تخضع هذه االتفاقية لتصديق الدول أو قبولها          - ١

ويفتح باب االنضمام إليها بعد انتهاء      .  التكامل االقتصادي اإلقليمية   إليها من قبل منظمات    عليها أو االنضمام  
وتودع صكوك التصديق أو القبول أو الموافقـة أو التأكيـد الرسـمي أو              . موعد إغالق باب التوقيع عليها    

  .وديعاالنضمام لدى ال
  
، في حين ال يكـون أي مـن دولهـا            في االتفاقية   تصبح طرفاً  ،أي منظمة تكامل اقتصادي إقليمية      - ٢

أما في حالة المنظمات التي يكون .  ملزمة بجميع االلتزامات المترتبة على االتفاقيةاألعضاء طرفاً فيها تكون
فـي  تبـت   نظمة والدول األعضاء فيها      الم فإنعضو واحد أو أكثر من دولها األعضاء طرفا في االتفاقية،           

مسؤوليات كل منها عن أداء التزاماتها بموجب االتفاقية، وفي هذه الحاالت، ال يكون مـن حـق المنظمـة                   
  .والدول األعضاء فيها أن تمارس في آن واحد الحقوق المنصوص عليها في هذه االتفاقية

  
،  أو بانـضمامها   ك المتعلقة بتأكيدها الرسمي   تعلن منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمية، في الصكو        - ٣

 بإبالغ الوديع بـأي     وتقوم هذه المنظمات أيضاً   . مدى اختصاصها فيما يتعلق بالمسائل التي تنظمها االتفاقية       
  .تعديل جوهري لمدى اختصاصها، ويبلغ الوديع بدوره األطراف بذلك

  
  ٣٦المادة 

  بدء النفاذ
  

للتـصديق أو القبـول أو      األربعين  تاريخ إيداع الصك    بعد  وم التسعين   يبدأ نفاذ هذه االتفاقية في الي       - ١
  .الموافقة أو التأكيد الرسمي أو االنضمام لدى الوديع

  
يبدأ نفاذ االتفاقية، بالنسبة لكل دولة تصدق على االتفاقية أو تقبلها أو توافق عليها أو تنضم إليها بعد   - ٢

ذه المادة والخاصة ببدء النفاذ، في اليوم التسعين الالحق لتـاريخ            من ه  ١استيفاء الشروط المبينة في الفقرة      
  .إيداع صك التصديق أو القبول أو الموافقة أو االنضمام
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 بأي تأكيد رسـمي     خاصاًيبدأ نفاذ االتفاقية، بالنسبة ألي منظمة تكامل اقتصادي إقليمية تودع صكاً              - ٣
 في   من هذه المادة الخاصة ببدء النفاذ،      ١ينة في الفقرة     بعد استيفاء الشروط المب    أي صك آخر لالنضمام،     أو

  .اليوم التسعين الالحق لتاريخ إيداع صك التأكيد الرسمي أو االنضمام
  
للصكوك   إضافة  إقليمية  اقتصادي  تكامل  منظمة  أية  تودعه  صك  أي  يعد  المادة، ال  هذه  ألغراض - ٤

  .من قبل الدول األعضاء في المنظمةالمودعة 
  

  ٣٧المادة 
  الوديع

  
يكون األمين العام لألمم المتحدة هو الوديـع لهـذه االتفاقيـة والتعـديالت التـي تـدخل عليهـا                      

  .٣٣و ٢٩و ٢٨ للمواد وبروتوكوالتها ومرفقاتها المعتمدة وفقاً
  

  ٣٨المادة 
  حجية النصوص

  
نكليزيـة  إلة وا يودع أصل هذه االتفاقية، التي تتساوى في الحجية نـصوصها بالعربيـة والـصيني               

  .سبانية، لدى األمين العام لألمم المتحدةألوالفرنسية والروسية وا
  

  .قام الموقعون أدناه، المخولون بذلك حسب األصول المرعية، بالتوقيع على هذه االتفاقيةوإثباتاً لذلك 
  

  .مايو عام ألفين وثالثة/ في هذا اليوم الموافق الحادي والعشرين من أيارجنيف في حررت 
  

  - ٢٠٠٣مايو /  أيار٢١الجلسة العامة الرابعة، (  
  )، التقرير األول"أ"اللجنة   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


