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توصية
حة ية حول مكاـف صحة العاـمل مة اـل عة ملنـظ ارية التاـب ية االـط ثة ملؤمتر أطراف االتفاـق سة الثاـل جب أن تطالب اجلـل ـي
ر األطراف وذلك عة من مؤمت سة الراـب ه للجـل سئولية لتقدمي رير األول للـم يح التـق ية بتنـق بغ سكرتير االتفاـق الـت

بإستشارة األطراف املهتمة باألمر بشكل خاص.

ملخص املوضوع
بغ19 (مبـوجب املادة صحة العاملـية حول مكافـحة الـت وافقFCTC) ( من االتفاقـية االطـارية ملنظـمة اـل )، ـي

ية أو حتسني قوانينهم احلالية  – –األطراف بغرض مكافحة منتجات التبغ على دراسة إتخاذ إجراءات تشريـع
).1-19– –  عند الضرورة للتعامل مع املسئوليات اجلنائية واملدنية؛ مبا في ذلك التعويض عند اللزوم (املادة

ارير ملؤمتر األطراف، مبا في وافق األطراف أيضاً على التعاون في تبادل املعلومات من خالل رفع التـق ما ـت ـك
بغ ة عن استهالك مواد الـت ذلك املعلومات التشريعـية والتنظيمـية والـسيادية ومعلومات اآلثار الـصحية الناجت

ية املتعلـقة2-19 والتعرض ألدخنتـها (املادة )، وكذلك حتـمل مـساعدة بعضـهم لبـعض في اإلجراءات القانوـن
ـبغ، وذلك في نطاق حدود التشريعات ـحة الـت ـية االطــارية ملكاـف ـية تبعاً لالتفاـق ـية واجلناـئ ـسئولية املدـن باـمل

).3-19 والسياسات القومية واملمارسات القانونية وترتيات املعاهدة املطبقة حالياً (املادة
ويدرك أطراف االتفاـقـية االـطـارية ملكاـفـحة الـتـبغ املبدأ اإلرشادي لتحـقـيق أهداف االتفاـقـية وهو: "القـضـايا
طة باملسئولية، كما يحددها كل طرف في نطاق سيادته، تكون جزءً هاماً من بروتوكول التبغ الشاـمل" املرتـب

ية أو5-4 (املادة طبيق العقوبات اجلناـئ ها (بـت ها أو تنظيماـت ) – وقد متـثل التزامات على الدولة مبـوجب قوانيـن
واعد تي تكون خاضـعة لـق ثل اـل طة باملخالـفات) أو التزامات جتاه األفراد أو اجلماعات (ـم ية املرتـب اجلزاءات املدـن
وافق ية ولذلك ـت ية لنجاح اإلجراءات التنظيـم عد أمراً شـديد األهـم سئولية ـي ية مع اـمل ر). التعـامل بفاعـل صـي التـق
االطراف على تنفيذها مبوجب االتفاقية االطارية ملكافحة التبغ، وكذلك استراتيجية هامة ملكافحة التبغ بطريقة

ذاتية.
 (الوقاية من االتعرض ملنتجات8 – تتطلب األحكام الرئيسية من االتفاقية االطارية ملكافحة التبغ مبا فيها املادة

غ) واملادة ــب غ)، املادة11 الـت ــب ـصقات على منتجات الـت ـبغ13  (تعبئة ووضع املـل  (اإلعالن عن منتجات الـت
ا) واملادة ــه ـها ورعايـت ـيذ إجراءات15 وترويـج غ) األطراف بتنـف ــب ـية في منتجات الـت ـير الشرـع  – (املتاجرة ـغ

تنظيمية فعالة لتحقيق أغراض مكافحة منتجات التبغ. وجلعل هذه اإلجراءات أكثر فاعلية يجب أن تكون أكثر
ية املُـصدَرة وردع يا إلى جـانب االلتزامات القانوـن جب ممـارستها عمـل ني في الكـتب حـيث ـي  –من مجرد قواـن

 مخالفة تلك االلتزامات واملعاقبة عليها بفاعلية.
باإلضافة إلى تنفيذ قوانني مكافحة منتجات التبغ، املسئوليات الناجتة عن إجراءات التقاضي، وذلك من جانب
حق تي تـل فض األضرار الشديدة اـل يم في ـخ ير عـظ يث أن ذلك له تأـث كل من األطراف واألفراد أو اجلهات، ـح
ية في طبيق اإلجراءات القانوـن ية املحتملة لـت يث تتغلب النتائج اإليجاـب بغ. ـح جة منتجات الـت امة نتـي صحة الـع باـل
يف الطبية، أو تج، استرداد التكاـل مقابل األضرار الناجتة عن تصنيع منتجات التبغ؛ مبا في ذلك مسئولية املـن

 – احلقوق الناجتة عن إجراءات التقاضي وتشمل:
يث أن زيادة عة ـح ية أو املتوـق سئوليتهم الفعـل ية ـم رفع أسعارهم لتغـط بغ ـب صنعي الـت  –إلزام ـم

ثر هم أـك يث أـن ني، ـح اصة ـبني األطفال واملراهـق بغ، ـخ ني استهالكاً أقل ملنتجات الـت يف تـع التكاـل
حساسية جتاه رفع األسعار مقارنة بالبالغني؛

عد دة" ـي زيد من خطر اـملسئوليات ردع "املخالفات املتعـم تي ـت فة اـل ارسات غير الشرـي  – ردع املـم
هدفاً أساسياً لنظام القضاء املدني؛

امة باآلثار فيما يتعلق باآلثار الصحية الستخدام منتجات التبغ حيث تبذل القضايا  –تثقيف الـع
 القانونية التغطية اإلعالمية املستقلة واحلرة؛



تعويض األطراف التي يلحق بها الضرر، مبا في ذلك املدخنني وغير املدخنني املتعرضني ملنتجات
 التبغ، وعائالتهم وأنظمة الرعاية الصحية، و

.مقاضاة صناعة التبغ عن طريق معارضة السلوكيات املستحقة للشجب
قر املادة قر أيضا19ً (وـت ما ـت ية. ـك ية واملدـن سئوليات اجلناـئ ا في ذلك اـمل سئوليات؛ مب افة أنواع اـمل ية ـك ) بأهـم

عد ية. ـت كل عام بتبادل املعلومات املعـن ية محددة وبـش ما يتعلق بإجراءات قانوـن ني األطراف فـي ية التعاون ـب بأهـم
يذ املواد األخرى من االتفاقـية االطـارية19 املادة ية تنـف ها تـعد تنفيذاً فعاًال يعزز فاعـل  مادة حـاسمة مبعـنى أـن

امة في بغ وـه بة الـت ها مادة تتـضمن استراتيجية مراـق بغ؛ وكذلك لكوـن حة الـت ية حول مكاـف صحة العاـمل مة اـل ملنـظ
ذاتها.

 احلاجة ملزيد من األعمال
صم قوي ومتعدد انت ضد ـخ اصةً إذا ـك ية؛ ـخ سئولية القانوـن صعب إقـامة اـمل عض األحيان يكون من اـل في ـب
ها روفة على مستوى العالم بكوـن امة ضده. وصناعة التبغ مـع ية املـق ركة القانوـن املوارد ومصمم على خوض املـع
حة ارية ملكاـف ية االـط ها؛ قد حتتاج أطراف االتفاـق ية مناهـج مثال حي ـملثل ذلك اـخلصم. ولضمان األطراف لفاعـل

 باحلاجة لذلك الدعم ومبوجبها يوافق األطراف على أن:5-19 التبغ للدعم على املستوى الدولي. وتصرح املادة
قة أخذ في اإلعتبار وإن أـمكن في مرحلة مبكرة املـشاركة في األعمال املنجزة املتعـل  – – مؤمتر األطراف قد ـي
اهج الدولية املالئمة لتلك القضايا ووسائل باملستوى الدولي؛ القضايا املتعلقة باملسئولية القانونية مبا فيها املـن
 –الدعم املالئمة عند الطلب- وذلك من خالل تطبيق األطراف لتشريعاتها وأنشطتها األخرى طبقاً لهذه املادة.

قة باملسئولية القانونية؛ يجب أن ويرى احتاد االتفاقية االطارية أنه من أجل تيسير التعامل مع القضايا املتعل
سة ه للجـل سئوليات لتقدمي رير األول للـم يح التـق ية  بتنـق ر األطراف سكرتير االتفاـق ثة ملؤمت سة الثاـل تطالب اجلـل
وافر ما يلي في جب ـت كل خاص. وـي مة باألمر بـش إستشارة األطراف املهـت عة من مؤمتر األطراف وذلك ـب الراـب

التقرير األول للمسئولية:
أن يلخص التجارب املعنية املرتبطة باإلجراءات القانونية املتخذة ضد صناعة التبغ أو التي تدعم

مراقبة صناعة التبغ؛
أن يحدد التحديات الشائعة التي تطرأ واالستجابات املمكنة ملواجهة تلك التحديات؛
حتديد الدروس املستفادة؛ و
.حتديد القضايا التي بحاجة لإلستفادة من مزيد من األعمال 


