
4/14  مؤتمر ا'طراف

 العمل بإجراءات التعاون الدولي للقضاء على إع&نات التبغ والترويج والدعم:ورقة موجز
 الجلسة الرابعة "ؤتمر ا#طراف الخاص با%تفاقية ا$طارية "كافحة التبغ التابعة "نظمة

، بونتا ديل ايست أوروغواي –2010 نوفمبر 20-15الصحة العا"ية في الفترة 

توصية

 يوصي تحالف ا+تفاقية ا(طارية بأن الجلسة الرابعة $ؤتمر ا'طراف الخاص با+تفاقية ا(طارية $كافحة

 لـتبغ التابعة $نظمة الصحة العاـ$ية ـتقرر العمل وتنفيذ التوصيات حول ا(جراءات التي ستسهم بدورهاا

ملحق وثيقة ا+تفاقية ا(طارية $كافحة التبغ /في القضاء على إع,نات التبغ والترويج والدعم عبر الحدود  ) 

رويج)10/ 4/مؤتمر ا'طراف  بغ والـت لق إع,نات الـت ما يتـع ها فـي ما ـيضمن ـتطبيق ا(جراءات اـ$وصى ـب   ـم

:والدعم داخليـاً، فعلى القرار

بغ والـترويج والدعم وإـخبار• بة ا'طراف تـحديد ـنقاط ـجهات ا+ـتصال حول أمور إع,نات الـت  مطاـل

قي قاط جـهات ا+ـتصال وإعداد جـهات ا+ـتصال لتـل اصيل ـن يرات في تـف ية بأي تغـي انة ا+تفاـق  أـم

ستجابة ل*خـطارات ا&تـية من ا'طراف ا&خرين بالنـسبة (ع,نات التـبغ والتـرويج والدعم  وا+

النابعة من نطاقهم،

بة ا'طراف• رويج والدعم ومطاـل بغ والـت ومات حول إع,نات الـت كتروني لـتشارُك ا$عـل وقع إـل شاء ـم  إـن

وا$راقب% ا$عتمدين بتقديم ا$علومات إلى أمانة ا+تفاقية لتشارُكها عبر ا$وقع ا(لكتروني،

 وـكـجزء من اـ$ـوقع ا(لكتروني، الـتـسهيل للـمـراقب% وا'ـعـضاء من الـعـامة إعداد تـقـرير ـبـأحداث•

إع,نات التبغ والترويج والدعم عبر الحدود وكذا تسهيل إعداد التقارير،

 تكوين فريق من الخبراء البارزين $راقبة وتقديم تقارير إلى مؤتمر ا'طراف حول التطــورات ذات•

بغ والـترويج والدعم واقتراح أي مراـجعات ضرورية ـتخص توجـيهات تنـفيذ  اـلصلة في إع,نات الـت

 وترتيبات التعاون الدولي، و)13(ا$ادة 

 )13(م,حظة مدى ا+حتياج $زيد من التعدي,ت على وسائل إعداد التقارير (ظهار أحكام ا$ادة •

ع +ستبيان إعداد التقارير. والتوجيهات بدقة والتي يجب العمل بها في إطار إصدار مُراجَ

This document relates to item 5.6 of the provisional agenda



الخلفية

ادة    من ا+تفاـقـية ا(ـطـارية $كاـفـحة الـتـبغ التاـبـعة $نـظـمة اـلـصحة العاـ$ـية، ـيـجب ـعـلى)13(ـبـموجب ا$

 ا'طراف فرض حظر شامل على كافة إع,نات التبغ والترويج والدعم في غضون فترة خمس سنوات من

ما لم يحول دون هذا الحظر الشامل القانون أوا$باديء الدستورية التي  (بعد دخول ا+تفاقية قيد التفعيل 

. تحتاج ا$ادة (   من كل طرف خاضع)13)تقضي بتطبيق القيود على كافة إع,نات التبغ والترويج والدعم

أو ما لديه من قـيود إع,نات التـبغ )$ـناخ قانوني ولديه وسائل فنـية أن يـدمج ضمن حـظره الـشامل  ) 

 والـترويج والدعم الناـبعة من ـنطاقه، بل وا+عتراف ـبحق ا'طراف اـلسيادي لـحظر إع,نات الـتبغ والـترويج

والدعم عبر الحدود والتي تخترق نطاقهم.

رفة  زامات معـت لون من هذه ا+لـت ا'طراف يجـع رويج والدعمـف بغ والـت  "بأن الـحظر اـلشامل ـعلى إع,نات الـت

التـسويق شارة إلـيه في صدر ا+تفاقـية، نـجد أن  . وكـما تـمت ا( "سيقلل من استه,ك منتـجات التـبغ " 

 "العا$ي وإع,نات التبغ والترويج والدعم الدولية هما عام,ن قد أسهما بشكل كبير في ا+زدياد ا$لحوظ

ها ً لـتسوق $نتجاـت بغ ـعلى ـمستوى عا$ي ـحيث تـنشر موارد كبيرة جدا بغ. تـعمل صناعة الـت  +سته,ك الـت

نات الـتـبغ ستغ,ل أي ـثـغرات ـمـوجودة في الـقـيود ا$ـفـروضة ـعـلى إع,  ـبـشكل عـنـيف وتـتـحرك ـبـسرعة +

بغ وباء الـت ية، واستجابة ـل هذه الخلـف ابل ـل رويج. وبا$ـق كرة للـت طوير وسائل جـديدة ومبـت رويج والدعم وـت  والـت

. بالدعوات 'وسع تعاون دولي ممكن "العا$ي، يعترف ا'طراف في ا+تفاقية ا(طارية $كافحة التبغ  "

  يعـمل تـبادل:تـجدر الحـاجة للقـضاء عـلى إع,نات التـبغ والتـرويج والدعم لث,ث أسباب رئيـسية، أولـها

افة جاح وا(ـخفاق في مواـجهة هذه اـ$شاكل ـعلى ـمساعدة ـك قاط الـن ومات حول اـ$شاكل اـ$شتركة وـن  ا$عـل

يذ أوامرالحـظر ستمرين في تنـف )طراف اـ$ ها يمـكن ـل عال، وثانـي شكل ـف زاماتهم ـب يذ الـت  :ا'طراف في تنـف

ضافة لـتـقديم  اـلـشاملة ـتـقديم ـمـساعدة كبيرة ـلـهؤ+ء الذين + زالوا في ـمـراحل مـبـكرة من التنـفـيذ با(

بغ ما يتعـلق بإع,نات الـت ها هي فـي خبرات، وثالـث رها من اـل ية وغـي خبرات القانوـن قل اـل ية وـن ساعدة الفـن  :اـ$

ها أن ا$ـقصود من ها كل طرف هي في طبيعـت شكلة يواجـه جد أن كل ـم حدود، ـن رويج والدعم عبر اـل  والـت

"عبر الحدود هو أنه + يستطيع أي طرف مواجهتها وحده. لذا تجدر الحاجة للتعاون ل,ستجابة 'نماط " 

 عبر الحدود الخاصة بإع,نات التبغ والترويج والدعم بما في ذلك التواصل عبر ا$نابر ا(ع,مية ا$عاصرة

 مثل ا(نترنت وا'ف,م وا'قمارالصناعية ا(ذاعية ا$باشرة وعمل ا(ع,نات والترويج عن طريق ا$نتجات أو

ا$نشــورات التي تنتقل ضمن الدول با(ضافة لدعم ا'حداث الدولية.



سَ ا'طراف جمعيات لضرورة التعاون الدولي عن طريق عملية التطوير والعمل بتوجيهات تنفيذ ا$ادة  أس-

عارف)13( ما هو مـت ها. با(ضافة، وـك ية والخارجـية من حـيث التزاماـت اصر الداخـل   ومواجـهة ك,ً من العـن

 عليه في التوجيهات وتوصيات فريق العمل، نجد أن هناك ضرورة $زيد من ا(جراءات يتوجب على مؤتمر

 ا'طراف اتـخـاذها. قــررت الجـلـسة الثاـلـثة $ؤتـمـرا'طراف أن ـعـلى الجـلـسة الراـبـعة زيادة الـنـظر في

 ـتـوصيات ـفـريق الـعـمل فـيـما يتـعـلق بالـتـعاون الدولي مع اـلـوضع با+عـتـبار تـقـرير أـمـانة ا+تفاـقـية حول

وثيـقة ا+تفاقـية ا(طـارية $كافـحة التـبغ مؤتمر /محتـويات هذه التـوصيات. يـشير تقـرير أمـانة ا+تفاقـية  ) 

قرارات من جانب مؤتمر)10/ 4/ا'طراف  وصيات كـما أنه سيحتاج $ـزيد من اـل يذ الـت   إلى جدوى تنـف

ا'طراف.

ا$جراءات ا"وصى بها

ادة    بأهمـية التـعاون الدولي الفـعال للقـضاء عـلى ك,ً من إع,نات التـبغ)13(تـعترف توجيـهات تنفـيذ ا$

 6-13والترويج والدعم داخليـاً وخارجيـاً حيث أنها تشير إلى التزامات ا'طراف ذات الصلة بموجب ا$ادة 

)التعاون على تطويرالتقنيات وغير ذلك من الوسائل الضرورية للقضاء على ا(ع,نات عبر الحدود وا$ادة ) 

ادة) (19( سؤولية وا$ اـ$  ( ادة) (20( ومات وا$ بادل ا$عـل بة وـت حث وا$راـق الـب  ( بادل)21( قارير وـت إعداد الـت  ) 

ادة ( ومات وا$ صلة)22)ا$عـل التـعاون في ا$ـجا+ت العلمـية والفنـية والقانونـية والتـزويد بالخبرة ذات اـل  ( ) 

ادة ( وارد ا$اـلـية من ا+تفاـقـية، ـكـما أـنـها ـتـعترف بأن ا'طراف سـيـستفيدون من ـتـشارك)26وا$ ا$  ( ) 

بغ قط من خ,ل إع,نات الـت يس ـف رويج والدعم وـل بغ والـت افة إع,نات الـت لق بـك ما يتـع خبرة فـي ومات واـل  ا$عـل

والترويج والدعم عبر الحدود.

عاون الدولي التي من وصيات حول إجراءات الـت مل بالـت امل من الـع ية ا(طـارية بالـك حالف ا+تفاـق  يدعم ـت

سهام في القـضاء عـلى إع,نات التـبغ والتـرويج والدعم عبر الـحدود   (مـلـحق وثيـقة ا+تفاقـيةشأنها ا(

/ا(طارية $كاـفحة الـتبغ مؤتمر ا'طراف  كر في التوجـيهات، ا(جراءات ا$وصى بها هي).10/ 4/   وكما ذُ

 أيضـاً مفيدة للقضاء على إع,نات التبغ والترويج والدعم داخليـاً كما يجب تطبيقها بشكل أشمل حسبما

:يقتضي الوضع. يجب على الجلسة الرابعة $ؤتمر ا'طراف تقرير



مطالـبة ا'طراف بتحـديد نـقاط جـهات ا+تـصال حول أمور إع,نات التـبغ والتـرويج والدعم وتـبادل 

 ا$علومات حول ا'حداث الخاصة بإع,نات التبغ والترويج والدعم عبر الحدود وذلك من خ,ل نقاط جهات

ا+تصال الخاصة بهم،

،إنشاء موقع إلكتروني يستخدم كمركز معلومات ل)طراف وا$راقب% ا$عتمدين والعامة

أحداث إع,نات رير ـب امة إعداد تـق راقب% وا'ـعضاء من الـع وقع ا(لكتروني، الـتسهيل للـم  وـكجزء من اـ$

التبغ والترويج والدعم عبر الحدود،

طــورات ذات قارير إلى مؤتمر ا'طراف حول الـت قديم ـت بة وـت بارزين $راـق خبراء اـل ريق من اـل كوين ـف  ـت

(الصلة في إع,نات التبغ والترويج والدعم واقتراح أي مراجعات ضرورية تخص توجيهات تنفيذ ا$ادة 

 وترتيبات التعاون الدولي، و)13

 والتوجيهات بدقة.)13(تعديل وسائل إعداد التقارير (ظهار أحكام ا$ادة 

ها من ية بأن ا(جراءات ذات اـلصلة واـ$وصى ـب انة ا+تفاـق وصية أـم ارية مع ـت ية ا(ـط حالف ا+تفاـق فق ـت  يـت

تم عاون مع الـجهات ذات اـلصلة هي إجراءات ـي يـاً والـت يـاً وماـل عاون فـن ما في ذلك الـت ريق الـعمل ـب  جانب ـف

)).26( و)22(بما في ذلك وعلى ا'خص ا$واد (العمل بها ضمن جهود أشمل لتنفيذ ا$واد ذات الصلة 

نقاط جهات ا%تصال
ية ا(ـطارية من ـتوصية ـفريق الـعمل بأن مؤتمر ا'طراف يـحتاج من ا'طراف تـحديد  يدعم ـتحالف ا+تفاـق

ية وكذا انة ا+تفاـق عة 'ـم رويج والدعم التاـب بغ والـت قاط ـجهات ا+ـتصال حول ا'مور الـخاصة بإع,نات الـت  ـن

  قد تكون نقطة جهة ا+تصال هذه نفس آلية التنسيق ا$حلي.إع,م أمانة ا+تفاقية بأي تغييرات بالتفصيل

  ل,تفاقية ا(طارية $كافحة التبغ، وقد تكون أحد أعضاء طاقم2-5أو نقطة التركيز ا$طلوبة بموجب ا$ادة 

ية. وـكما ـتجدر  اـلعامل% ـعلى وجه الـخصوص أو قد ـتكون وحدة ضمن أو منـفصلة عن نـقطة التركيز ا$حـل

سلطة قع ضمن اـل رويج والدعم قد ـت بغ والـت جد أن إع,نات الـت ية، ـن انة ا+تفاـق رير أـم يه في تـق  ا(شارة إـل

طة جـهة ا+ـتصال في كل طرف من سهل تحـديد نـق فة. ـي فة ـتخص أطراف مختـل انات مختـل  الـقضائية لكـي

نوات واضحة من قديم ـق رويج والدعم من خ,ل ـت بغ والـت ضاء عـلى إع,نات الـت عاون كثيراً للـق سهيل الـت  ـت

التواصل.

 يدعم تحالف ا+تفاقية ا(طارية أيضـاً من توصية فريق العمل بأن ا'طراف عندما يتم إخطارهم من جانب

طاقهم ها تـظهر أو قد ـظهرت من ـن بدو أـن حدود الذي ـي رويج والدعم عبر اـل بغ والـت  طرف آخر بإع,نات الـت



ر في خ,ل فترة معقـولة بأي تحقـيق أو أي طرف ا$ُخـطِ خبر اـل  حـيث أن التـحالف يـقر بـهذا ا(خـطار وـي

  أوصى فريق العمل بهذا ا(خطار ويستجيب ل*جراءات.إجراء آخر يتم اتخاذه كاستجابة لهذا ا(خطار

 كمسألة يجوز النظر فيها لدمجها ضمن برتوكول مستقبلي محتمل بالنسبة (ع,نات التبغ والترويج والدعم

قــرره أسلوب ـي يذ ا(خـطارات ـب سليم بتنـف وكول مع الـت خاذه دون بروـت كن اـت ضـاً كإجراء يـم حدود وأـي  عبر اـل

مؤتمر ا'طراف.

ادة  موجب ا$ ؤتمر ا'طراف ـب شامل $ فويض اـل ما)23(وبم,حـظة الـت امة فـي زامات الـه ية وا+لـت   من ا+تفاـق

ادة  ما في ذلك ا+لتزام با$ حوه ـب لتزم ا'طراف ـن عاون الدولي الذي ـي لق بالـت عاون6-13يتـع   الـخاصة بالـت

حالف فق ـت حدود، يـت وسائل ال,زمة لـتسهيل الـقضاء ـعلى ا(ع,نات عبر اـل رها من اـل يات وغـي طوير التقـن  لـت

طالب ا'طراف با+عتراف با(ـخطارات مل بأن مؤتمر ا'طراف ـي ريق الـع وصية ـف ارية مع ـت ية ا(ـط  ا+تفاـق

ر بأي إجراء تم اتـخاذه كـاستجابه لذلك. يعـتبر  القـادمة من ا'طراف ا'خرى وإخـطار الـطرف ا$ُخـطِ

ستجابات ـيـجب أن ـتـكون من جانب ـنـقاط ـجـهات  ـتـحالف ا+تفاـقـية ا(ـطـارية بأن هذه ا(ـخـطارات وا+

ا+تصال ا$عينة الخاصة با'طراف وذلك حول ما يتعلق بإع,نات التبغ والترويج والدعم.

ا"وقع ا$لكتروني
 يدعم تـحالف ا+تفاقـية ا(طـارية من تـوصية فـريق العـمل بأنه يمـكن تحـديد ا$ـوقع ا(لكتروني الذي تم

بغ قاط حول أمور ـتخص إع,نات الـت كن ا'طراف من خ,له با+ـتصال بالـن ومات يتـم ركز معـل شاؤه كـم  إـن

:والترويج والدعم، كما يمكن تشارك ا$علومات حول أمور مثل

،%ما يتعلق من تشريعات وقوان

،ا+نتهاكات وما يشتبه به من انتهاكات والتحقيقات ا$علقة أو إجراءات التفعيل

،ا'شخاص أو الجهات ا$شتركة في إع,نات التبغ والترويج والدعم

،الطرق الجديدة والناشئة وأنماط إع,نات التبغ والترويج والدعم

،التطــورات في التقنية

،البرامج ذات الصلة من التعليم أو التدريب أو التوعية العامة

احتياجات البحث والفرص، و

الخبراء الذين يمكنهم تقديم ا$ساعدة الفنية ذات الصلة والتدريب.



 ـيـجب ـعـلى هذا اـ$ـوقع ا(لكتروني، وـبـقدر ا(ـمـكان، استخدام البـنـية التحـتـية اـ$ـوجودة 'ـمـانة ا+تفاـقـية

ية بادلون بالـفعل مجـموعة.ومنـظمة اـلصحة العاـ$   وـكما ذكر في تـقرير أـمانة ا+تفاـقية، ـنجد أن ا'طراف يـت

قارير ظام إعداد الـت قدم ـن وقع ا(لكتروني ل)مـانة. ـي قارير ا'طراف حول اـ$ انات ـت ومات خ,ل بـي  من ا$عـل

ـما في ذلك ـاصلت% أو ث,ث، ـب ـصلة ـعـلى فترت% ـف ـومات ذات اـل ً ـلـ)طراف لـتـشارك ـبـعض ا$عـل  إطارا

 التشريعات والقوان% والتعليم أو التدريب أو برامج التوعية العامة وا+حتياجات والفرص بغرض ا$ساعدة

بغ ومات حول إع,نات الـت شارك ا$عـل وقع ا(لكتروني ا$خـصص لـت جدر ا(شارة إلى أن اـ$ يـاً. ـت يـاً وفـن  ماـل

ً وأيضـاً يسمح  والترويج والدعم سيحتاج إلى تصميمه بعناية مما يسمح بتشارك ا$علومات مراراً وتكرارا

ية اـلوصول ية وكذا ـلضمان إمكاـن ية وا'هـل ومات من جانب ا$نـظمات ا$ُراقِـبة ما ـب% الحكوـم  بالـتزويد با$عـل

للمعلومات بفعالية مثل وظيفة البحث عن ا$واضيع.

 يدعم تحالف ا+تفاقية ا(طارية من توصية فريق العمل بأن ا$وقع ا(لكتروني الذي عمل كمركز معلومات

 له ث,ثة أقسام تسمح بتقييد معلومات معينة، لكنه يعتبر أن كافة ا$علومات يجب إتاحتها للعامة ما لم يكن

راقب% ا$عـتمدين هم ـمطالبون ـبشكل خاص من جانب نـاً أمام ا'طراف أو أن ا'طراف واـ$ قَـن  اـلوصول مُ

ومات شارك هذه ا$عـل طرف أو أي جـهة أخرى ـت شأن.اـل ومات ـب يود ضرورية مث,ً حول ا$عـل كون الـق  : قد ـت

 ا+نتهاكات ا$شتبه بها للتشريعات ذات الصلة أو القوان% والتحقيقات ا$عل-قة أو إجراءات التفعيل والطرق

 الناشئة والجديدة ا$عينة وأنماط إع,نات التبغ والترويج والدعم والتطــورات في التقنية واحتياجات البحث

ل أعضاء طاقم العامل% بأمانة ا+تفاقية ا$سؤولون م.  والفرص. تجدر الحاجة لتقن% الوصول، حيث سيُحَ

 عن ا$وقع ا(لكتروني ا$علومات فقط على ا$وقع القاصر على ا'طراف أو ا$واقع القاصرة على ا'طراف

وا$راقب%، حسبما يوجد.

 يدعم تحالف ا+تفاقية ا(طارية أيضـاً من التوصية بأن ا$وقع ا(لكتروني يتضمن تسهيل إعداد التقارير

خبراء بالنـسبة.بـأحداث إع,نات التـبغ والتـرويج والدعم عبر الـحدود   تعتـمد هذه التـوصية عـلى فـريق اـل

ها الجـلسة ا'ولى $ؤتمر ا'طراف ـحيث يـتضمن ـمركز ا$عـلومات  ل*ع,نات عبر اـلحدود التي وضعت لبنـت

شأن شكاوى ـب قارير أو اـل امة إعداد الـت واسطة أـعضاء من الـع تم من خ,له وـب  إنترنت سهل ا+ستخدام ـي

 :إع,نات التبغ والترويج والدعم عبر الحدود. وكما هو متعارف عليه في التوجيهات نجد أن ا+شتراك في

 دعم ا$جتمع $راقبة مدى ا+لتزام وإعداد تقرير بانتهاكات القانون ضد إع,نات التبغ والترويج والدعم هو

عنصر أساسي في التفعيل.



 يـعـتبر ـتـحالف ا+تفاـقـية ا(ـطـارية بأن أـقـسام اـ$ـوقع ا(لكتروني التي يـمـكن للـمـراقب% وأـعـضاء الـعـامة

رويج والدعم التي بغ والـت أحداث إع,نات الـت قارير ـب ها ـيجب أن تـتضمن اـلسهولة في إعداد ـت  اـلوصول إلـي

  يجب أن يقوم أعضاء طاقم العامل% بأمانة ا+تفاقية بنقل هذه التقارير حيث أنهم.تبدو بأنها عبر الحدود

 مسؤولون عن ا$وقع ا(لكتروني حتى نقطة جهة ا+تصال الخاصة بالطرف أو ا'طراف ا$عني%. وكما تقر

 التوجـهات، وبـغرض قـيام أعـضاء ا$جتـمع بمراقـبة الدور وإعداد تقـرير به، يـجب عليـهم الوعي بحـجم

قارير ها الـعمل ـعلى ا+نتـهاكات. ولـتسهيل إعداد الـت قانون واـلوسائل التي يـمكن من خ,ـل  اـ$شكلة وتـفهم اـل

 الفعال، يجب على مؤتمر ا'طراف مطالبة ا'طراف بالترويج للوعي العام بإع,نات التبغ والترويج والدعم

عبر الحدود ومدى إتاحة هذا ا(عداد.

فريق الخبراء
لى مؤتمر قاء ـع ريق خبراء بارزين ل*ـب كوين ـف مل بـت ريق الـع وصية ـف ارية من ـت ية ا(ـط حالف ا+تفاـق  يدعم ـت

بغ ضل ا$مـارسات ل,ستجابة (ع,نات الـت ية وأـف صلة في التقـن طــورات ذات اـل  ا'طراف مـحدثـاً حول الـت

عاون الدولي بات اـ$وضوعة لـتسهيل الـت هات والترتـي بة ومراـجعة التوجـي حدود ومراـق رويج والدعم عبر اـل  .والـت

بغ شمل ك,ً من إع,نات الـت تد لـي جب أن يـم خبراء ـي ريق اـل فويض ـف ارية أن ـت ية ال*ـط حالف ا+تفاـق تبر ـت  يـع

والترويج والدعم داخليـاً وخارجيـاً.

 ـيـجب أن يتـضمن ـفـريق اـلـخبراء مجمـوعة من اـلـخبراء ا$ـستقل% بـحـيث ينـتـمون لك,ً من أقاليم منـظـمة

 اـلصحة العاـ$ية الستة ومنـظمات اـ$راقب% ا$عـتمدة ا'ـهلة وـتلك الـخاصة ـبما ـب% الحـكومات، ـكما ـيجب أن

يذ ا$ادة. (يجتـمعون سنويـاً ومات ذات اـلصلة بتنـف افة ا$عـل خبراء $راـجعة ـك ريق اـل فويض ـف تم ـت  ـيجب أن ـي

اشئة عن إع,نات)13 ماط الـن ما يـتصل با'ـن قترح ـب وقع ا(لكتروني اـ$ لى اـ$ تاح ـع ما في ذلك ما هو ـم   ـب

راحات $ؤتمر ا'طراف بأي قديم اقـت ها وكذا ـت رويج والدعم وأـفضل ا$ـمارسات في ا+ستجابة ـل بغ والـت  الـت

رويج والدعم. ـيجب بغ والـت عاون الدولي للـقضاء ـعلى إع,نات الـت يات الـت هات وآـل  مراـجعات ضرورية لتوجـي

 ـعـلى ـفـريق اـلـخبراء أـيـضـاً الـتـواصل مع أـعـضاء طاقم عامل% أـمـانة ا+تفاـقـية اـ$ـسؤولون عن اـ$ـوقع

سماء وتفـاصيل جـهات ا+تـصال الخـاصة بالخبراء ا$ـحددين في مـسار عملـهم والذين  ا(لكتروني وا'

اجات أو فرص ضـاً أي احتـي صلة وأـي تدريب ل,طراف حول ا'مور ذات اـل ني واـل قديم الدعم الـف هم ـت  يمكـن

بحثية.



وسيلة إعداد التقارير
وجودة في ريق العـمل حول الحـاجة $راجـعة ا'سئلة اـ$ وصيات ـف ية  الى أن ـت رير أمـانة ا+تفاـق شير تـق  ـي

صحة العا$ـية قد تم عة $نظـمة اـل بغ التاـب قارير الخـاصة با+تفاقـية ا(طـارية $كافـحة الـت  وسيلة إعداد الـت

  في)13 وفي ح% ا$,حظة بأن بعض ا$راجعات قد تمت تجاه بعض ا'سئلة حول تنفيذ ا$ادة. (تنفيذها

أسئلة ا$جموعة الثانية من وسيلة إعداد التقارير، + ينظر تحالف ا+تفاقية ا(طارية إلى )ا$رحلة الثانية  ) 

هات حول ا$ادة ( هِر ا'ـحكام ا'سـاسية للتوجـي لة ُتـظ ريق الـعمل.)13أن ا'سئلة ا$ُعدـ- ما ـيوصي بذلك ـف   ـك

ما + امة، وـب وسائل الـه عدد من اـل ً أ+ وهو ـب سيرا تم بأن ا'سئلة تظـهر تـف ية ا(طـارية مـه حالف ا+تفاـق  :ـت

  والتوجيهات، لم يتم تعديل هذه ا'خطاء في وسيلة إعداد التقارير مما قد يكون له)13يتسق مع ا$ادة (

عواقب وخيمة بالنسبة لتفهم ا'طراف وتنفيذ التزاماتهم فيما يتعلق بإع,نات التبغ والترويج والدعم.

ارية في أنه إذا أجاب أحد ا'طراف  ية ا(ـط حالف ا+تفاـق لق ا'سـاسي لـت من الـق سؤاليـك لى اـل عم ـع "بـن " 

رويج والدعم –1-7-2-3اـ$وجود في  بغ والـت افة إع,نات الـت ً شام,ً ـعلى ـك ما إذا كان قد فرض ـحظرا   فـي

ادة ( موجب ا$ نه ا'طراف ـب طرح) –13جوهر ا+لتزام الذي + يحـيد ـع يود دستورية ـي الخـاضعة 'ي ـق  ( ) 

نات الـتـبغ2-7-2-3اـلـسؤال    فـيـما إذا كان الـحـظر يـغـطي مجـمـوعة من ا'ـنـماط اـ$ـحددة الـخـاصة بإع,

 والترويج والدعم. مضمون ذلك هو أن أحد ا'طراف قد يقوم بحظر شامل، ولم يقم بحظر بعض من هذه

ادة ( فق هذا مع ا$ رويج والدعم. + يـت بغ والـت ماط الخـاصة بإع,نات الـت   التي تحـتاج إلى فرض)13ا'ـن

قـاً لـلمادة – (   وتـماشـاً) –1ـحظر شامل ـعلى ـكافة إع,نات الـتبغ والـترويج والدعم ا$ـعرفة ـبشكل شامل وـف

 مع التوجيهات التي تحتوي على توصيات مفصلة فيما يتعلق بنطاق الحظر الشامل ا$طلوب بما في ذلك

غير ا$ستنزفة الد+لية على أنماط إع,نات التبغ والترويج والدعم التي تندرج تحت الحظر. وفيما )القائمة  ) 

والذي ـتقر به التوجـيهات، ـفهو قد + بغ في منـتجات ا(ع,م الترفيهي  بغ أو استه,ك الـت  (عدا ـتصوير الـت

 )يكون عن إع,نات التبغ والترويج، لكن هو فقط + يحتاج لحظره بالكامل حيث أن ك,ً من أنماط إع,نات

  يجب دمجها بموجب الحظر الشامل. لذا، وبا(جابة2-7-2-3التبغ والترويج والدعم ا$درجة في التساؤل 

"بنعم على التساؤل فيما إذا كان هناك حظر شامل، نجد أن على الطرف ا(شارة إلى أنه قد حظر ك,ً " 

 من ا'نماط ا$درجة. إذا لم يتم حظر أي من هذه ا'نماط الخاصة بإع,نات التبغ والترويج والدعم، نجد

. كحظر شامل "أنه + يجب وصف الحظر  "

ستبيان يوجه الـطرف نـحو أن ا(جـابة  "بنـعم عـلىتـحالف ا+تفاقـية ا(طـارية هو أيـضـاً مهـتم بأن ا+ " 

سئلة في  ً شام,ً لتخـطي ا'   هو متعـلق9-7-2-3 و 6-7-2-3التـساؤل فيـما إذا كان قد فرض حـظرا



ادة  يذ ا$ ماط.4-13بتنـف عض ا'ـن ـب هات بأن  وجود في التوجـي جاه مع ا+عتراف اـ$  " + يتمـاشى هذا ا+ـت

 ا$حدودة للغاية والخاصة بالتواصل التجاري ذو الصلة أو التوصية أو ا(جراء قد تستمر لتبقى بعد تنفيذ

وفاء بـبعض طالبون باـل ً شام,ً قد + زالون ـم فذوا ـحظرا ني أن ا'طراف الذين ـن ما يـع شامل ـم  "الـحظر اـل

.4-13ا+لتزامات بموجب ا$ادة 

ادة  سئلة حول تنفـيذ ا$ عترف تـحالف ا+تفاقـية ا(طـارية بأن صياغة ا'   هو شيء صعب، وذلك)13(ـي

إع,نات الـتبغ والترويج والدعم تـغطي أنواع مختلفة وكثيرة من ا'نشطة، كما "أساسـاً بسبب أن البنود  " 

  ـيصعب إدراـكها. وبالـتسليم ـبهذه اـ$صاعب،4-13 وأجزاء من ا$ادة 3-13 و2-13أن الع,قة ـب% ا$واد 

 )13يعتبر تحالف ا+تفاقية ا(طارية أنه من الواجب صياغة إحدى التوجيهات من توجيهات تنفيذ ا$ادة (

ع +ستبيان إعداد التقارير. في تعديل ا'سئلة ضمن إصدار مُرَاجَ

"بنعم على التساؤل فيما إذا كان تم فرض حظر شامل على كافة إع,ناتيجب توجيه ا'طراف ل*جابة  " 

 التبغ والترويج والدعم فقط في حال حظر كافة أنماط إع,نات التبغ والترويج والدعم ا$وجودة ضمن ملحق

ب, ابة أحد ا'طراف  . إذا كانت إـج ارجة الداخـلة والـخ حدود  ماط عبر اـل ما في ذلك ا'ـن هات، ـب "التوجـي " ( ) 

 على التساؤل فيما إذا كان هناك حظر شامل، فإنه تجدر الحاجة للمعلومات حول فيما إذا كان قد منعها

يام بـحظر شامل ذلك أنه ـتجدر الـحاجة للمعـلومات ا$ـفصلة ـبشأن  اـلدستور أو اـ$بادىء اـلدستورية من الـق

افة هات، فـك مول به في التوجـي هوم ا$ـع اشيـاً مع ا$ـف رويج والدعم. وتـم ودها ا$ـفرضة ـعلى ا(ع,نات والـت  قـي

  بالـنسبة 'ـنماط ا(ع,نات4-13ا'طراف ـمطالبون بـتقديم معـلومات ـبشأن ـتطبيقهم ا(جراءات في ا$ادة 

ظر بعد. ظر أو التي لم تُحْ والترويج والدعم التي لم تُحْ


