
 
 

 من جدول األعمال المؤقت وتتوافق مع الوثيقة 2-6تتعلق هذه الوثيقة بالبند 
FCTC/COP/8/7 

 
ي اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة 

 
 التبغالدورة الثامنة لمؤتمر األطراف المشاركة ف

ة من  ي الفتر
 
ين األول/ أكتوبر  6إىل  1ف بمدينة جنيف، سويشا 2018تشر  

 
 

وي    ج له ورعايته:    اإلعالن عن التبغ والتر
 
 تصوير التبغ ف
اء فيهية: تقرير أعده فريق الختر

 وسائل اإلعالم التر
 

 
 

عد األمر مهًما
ُ
 لماذا ي

 

ار  TAPSيظل حظر  من االتفاقية  13حيث أن المادة لتبغ، با المرتبطةأحد سبل التدخل الجوهرية لخفض استهالك التبغ واألض 
ي تنبع من قطر  TAPSاإلطارية تتطلب من األطراف االضطالع بحظر شامل لكل صور 

، أي طرف من األطرافمتضمنة تلك التر
ي الوقت ذاته 

ي حظر حق سيادي  تتمتعبأن األطراف  تقر بينما ف 
 . أقطارهامن دخول العابرة للحدود  TAPSف 

 
اء عىل إبرازه تلك المسألة المهمة وتصوير التبغ  العابرة للحدود  TAPSوهي ، أال يود تحالف االتفاقية اإلطارية أن يشكر فريق الختر

، لقد  فيهي ي اإلعالم التر
اء االنتباه حيال ارتقاء ف  ي تواجه إنفاذ المادة  TAPSأثار فريق الختر

ي ذلك التسويق 13والتحديات التر
، بما ف 

، لقد كشفت عتر ال فيه ووسائل التواصل االجتماعي ا تحقيقات تر
ً
ي منصات التواصل االجتماعي  أجريت حديث

ي اإلعالن عن التبغ ف 
ف 

ا من قبل عند صياغة االتفاقية اإلطارية–
ً
وتتطلب   13أن تقوض المادة  عن تهديدات جديدة يحتمل -وهي وسط لم يكن موجود

ا دولًيا لتصحيحها. 
ً
 تعاون

 
 
 
 
 

FRAMEWORK CONVENTION ALLIANCE 
www.fctc.org 

 

 التوصيات الرئيسية
 

ي  •
اء ف  ي  FCTC/COP/8/7ال يدعم تحالف االتفاقية اإلطارية توصيات فريق الختر

تدعو لتأسيس فريق التر
رجر من تأسيس فريق 13عامل إلعداد ملحق لتنفيذ المبادئ اإلرشادية للمادة 

ُ
، فال يرى التحالف أي فائدة ت

وي    ج له ورعايتهر بروتوكول جديد بشأن يعامل لمناقشة تطو  لحدود، ل العابرة (TAPS) اإلعالن عن التبغ والتر
 مؤتمر األطراف ثم رفضها. وهي مسألة سبق ونظر فيها 

ي أعدت بشأن المادة  •
عَرض عىل  13يوصي تحالف االتفاقية اإلطارية أن يراجع األطراف التقارير التر

ُ
لت

 
ً
ي دوراته السابقة، وخاصة

 .FCTC/COP/3/9و  A/FCTC/COP/2/10مؤتمرات األطراف ف 
ي تنفيذ مركز معايشجع تحالف االتفاقية اإلط  •

يعمل  عتر الحدود  TAPSبشأن رف ارية األطراف عىل النظر ف 
ي 
ًحا قبل الدورة الثالثة لمؤتمر األطراف ف  ، كما كان مقتر  .FCTC/COP/3/9كنظام إخطار رسمي

اء التسويق  • ح تحالف االتفاقية اإلطارية أن يطلب األطراف من أمانة المؤتمر التكليف بدليل رصد من ختر يقتر
 للسبو 

ً
 ل وألدوات الدراسات التحليلية لوسائل التواصل االجتماعي الدراسات التحليلية، مما سيعرض تفصيًل

ي  ؛ وذلكالمتاحة حالًيا 
ي تجري TAPSللتحقيق ف 

ة عتر منصات اإلعالم المعاضة العابرة  التر
بسبل مستتر

. ، للحدود   وخاصة منصات وسائل التواصل االجتماعي

http://www.fctc.org/
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ي حددوها مكلفة وغتر عملية،لألسف، يُ 
اء التخاذ إجراء للتصدي للمشكالت التر حات فريق الختر ح  رجح أن تكون مقتر فقد اقتر

ا من 
ً
اء سابق )قبل الدورة الثانية لمؤتمر األطراف( وفريق عامل سابق )قبل الدورة الثالثة لمؤتمر األطراف( عدد فريق ختر

ح تحالف االتفاقية اإلطارية ، لكن يقتر ي ذاك الحير 
 
ي االضطالع بها ف

 
ي فشل مؤتمر األطراف ف

حات الممتازة التر إحياء تلك  المقتر
حات   اآلن.  المقتر

 
 معلومات أساسية

 

اء بالتفصيل األطوار ال ي استهالك وسائل اإلعالمناقش فريق الختر
 
كات صناعة التبغ و  جديدة ف  وقدرة كل منهما عىلتسويق شر

 .  تطبيع التبغ وزيادة تعاطيه بير  المراهقير 
 

كات التبغ كانت تستخدم قنوات وسائلاإلضافية عالوة عىل ذلك، تشتر الدالئل  لإلعالن عن  تواصل االجتماعي ال الحديثة أن شر
ة 1اتهامنتج وي    ج من خالل استخدام ما يسمون ب  "المؤثرين  –، وغالًبا ما يكون ذلك باستخدام سبل مستتر مثل الدفع مقابل التر

ا دون الكشف 
ً
ون مواد " الذين ينشر غتر  مؤثرينانعقدت مقابالت مع وقد  ،2عن روابطهم المادية بصناعة التبغاالجتماعيير 

وي    ج للسجائر عىل وسائل التواصل االجتماعي فير  من بلدان متعددة عر  مُ  أظهرت تلك المقابالت أن ، فوالذين تلقوا المال للتر
ا الذين لديهم أكتر جمهور يمكن الوصول إليه وتستخدمهم؛ للوصول لجمهور غتر مقَيد 

ً
كات تستقطب أصغر المؤثرين سن الشر

ي أنحاء العالم بوسائلهم التسويقة 
 
 .3،4للتبغف
 

ي قد تواجه فرض حظر شامل عىل 
ي منصات اإلعالم العالمي المستجدة  TAPSلطالما كانت التحديات التر

 
معروفة، إال وخاصة ف

ي   TAPSيقرون بأن التعاون الدوىلي مطلوب للتصدى ل   أن األطراف
 
وسائل اإلعالم التقليدي والمنصات كل من العابرة للحدود ف

، كما يقر األطراف بأن فرض حض  شامل عىل  نت وألعاب الفيديو ووسائل التواصل االجتماعي يتطلب  TAPSالمعاضة مثل اإلنتر
زه  ،دعًما من الجهات الفاعلة من غتر الدول  : FCTC/COP/8/7مع ما يتر

 
  ضمان تأييد إصدار ه

 
  دور حاسم ف

  رصد "وللمجتمع المدن 
 
ي    ع، بوسائل منها االستفادة من دوره ف ذا التشر

  لتسليط 
  لألطراف توفتر قنوات للمجتمع المدن 

فيهية واإلبالغ عنه. وينبغ    وسائط اإلعالم التر
 
تصوير التبغ ف

وي    ج له ورعايته."  الضوء عىل أي انتهاكات لسياسة اإلعالن عن التبغ والتر
 

ي  نظرت دورات 
من المهم مراجعة وكنقطة بداية العابرة للحدود،  TAPS ل كيفية التصدي بفاعلية مؤتمر األطراف السابقة ف 

ي شكلها مؤتمر األطراف للعمل عىل موضوع فرق ته أعدسبق و العمل الذي 
 العابرة للحدود.  TAPSما بير  الدورات التر

 
ي اعتمدها مؤتمر  13مبادئ إرشادية لتنفيذ المادة لتشكيل فريق عامل مكلف بمهمة تطوير  FCTC/COP2(8)أدى القرار 

التر
ي قد تساعد األطراف عىل 

ي دورته الثالثة، كذلك يتضمن تكليف الفريق العامل تطوير توصيات إضافية للتدابتر التر
األطراف ف 

ة الثالثة لمؤتمر األطراف أثناء انعقاد الدور  أوص الفريق العاملالعابرة للحدود، وب  هدف الوصول لتلك الغاية  TAPSالقضاء عىل 
ي 
ون  وي    ج والرعاية عتر يكون بمثابة "ل –ُيشار إليه بمركز المعارف  –بإنشاء موقع إلكتر

 آلية لإلبالغ عن وقائع اإلعالن والتر
  

                                                           
1
ي   ي باس، آسونتا إم، فريمان نر

ي اندونيسيا.  تربيةأستونر
 
كة ميلينيال للتبغ ف : 27المجلد ، 2018 الطبية مكافحة التبغمجلة الجيل "أ": دراسة حالة لتسويق شر

 .49إىل  41الصفحة 
2
، جريدة نيويورك تايمز، إس كابالن، ال  كة بيغ توباكو عىل وسائل التواصل االجتماعي  .2018آب/ أغسطس  24حملة العالمية لشر

https://www.nytimes.com/2018/08/24/health/tobacco-social-media-smoking.html 
اتيجية  : استر ي تراها عىل وسائل التواصل االجتماعي

. حيثما وجد الدخان: ما يستتر خلف السجائر التر كة بيغ توباكو إلدمان الجيل التاىلي من المدخنير 
 خادعة من شر

https://www.takeapart.org/wheretheressmoke/ 
3
يطانية األمريكية و التماس رفعته منظمات الصحة العامة والمنظمات الطبية لمفوضية التجارة الفيدرالية األمريكية ضد شر   اليابانية كات التبغ فيليب موريس والتر

نت.  يال براندز للتوقف عن حمالتها اإلعالنية الخادعة عتر اإلنتر  .41. الصفحة 2018آب/ أغسطس  24الدولية وامبتر
https://www.takeapart.org/wheretheressmoke/wp-content/uploads/2018/08/FTC-Petition-Full.pdf 
 

4
ازيلية غتر الحكومية   ي ساو باولو و  للمدعي العام الفيدراىلي بوالية ساو باولو  ACT promoçao Saudeالتماس رفعته المنظمة التر

 
لمؤسسة حماية وللمدعي العام ف
اتيجيات التس يطانية األمريكية( تشجب فيه استر كة التبغ التر كة برازيلية تابعة لشر ي ساو باولو  ضد سوزا كروز )شر

 
ي وسائل المستهلك "بروكون" ف

 
ويق الجديدة ف

 .2018أيلول/ سبتمتر  17التواصل االجتماعي والمناسبات االجتماعية. 

https://www.nytimes.com/2018/08/24/health/tobacco-social-media-smoking.html
https://www.takeapart.org/wheretheressmoke/
https://www.takeapart.org/wheretheressmoke/wp-content/uploads/2018/08/FTC-Petition-Full.pdf
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ليه وع ،13الدافع وراء إنشاء مركز المعارف ليخدم كنظام إخطارات هو أن كل األطراف ملزمير  بالفعل بالمادة ، وكان "5الحدود.  
ي لهم أن يكون لديهم حظر عىل فإنه 

ا آخر من TAPSينبغ 
ً
ي قطر طرف لتستهدف طرف

 
، فإذا "تشبت" اإلعالنات أو كانت تعمل ف

: عتر وسائل اإلعالم العابرة للحدود، 
ً
ي أن توجد طريقة بسيطة فاألطراف، مثًل

ي للطرف ينبغ 
تلك اإلعالنات كي يخطر  متلقر

 االنتهاك.  الطرف منبع تلك اإلعالنات بوقوع
 
ي لمركز المعارف من ثالثة أقسام مستقلةصأو 

ون  ( األطراف 1يمكن أن يدخل إليها إما:   الفريق العامل أن يتألف الموقع اإللكتر
العابرة للحدود، كما كان مقرًرا أن  TAPSنظام إخطار لوقائع  الموقع ، باإلضافةإىل توفتر العامة( 3( األطراف والمراقبون أو 2أو 

، باإلضافة إىل توفتر  اء المعنيير  ي لمركز المعارف نقاط اتصال من أجل األطراف وأن يحدد أسماء الختر
ون  يتضمن الموقع اإللكتر

وي    ج   .TAPSمسألة بشأن  العامة لتوعيةمعلومات تستهدف التر
 
 

  دورته الثامنة
 
 إجراءات ليتخذها مؤتمر األطراف ف

 

وع قرارها، ق ي مشر
 
اء الذي اجتمع بير  الدورة السابعة لمؤتمر األطراف والدورة الثامنة له العديد من التوصيات ف دم فريق الختر

ا: 
ً
ها بروز بشأن اإلجراءات الفعالة للتصدي لمسأألة  13فريق عامل لتطوير ملحق لتنفيذ المبادئ اإلرشادية للمادة  تشكيل( 1أكتر

TAPS  أن يبحث الفريق العامل الحاجة لوضع بروتوكول بشأن 2و العابرة للحدود )TAPS  ي الوقت الراهن، ال
 
العابرة للحدود. ف

اء بتشكيل فريق عامل  ، 13لتطوير ملحق لتنفيذ المبادئ اإلرشادية للمادة يدعم تحالف االتفاقية اإلطارية توصيات فريق الختر
ي الوقت فالمبادئ اإلرشادية للتنفيذ غالًبا ما تركز عىل تحد

 
ة القومية، واألمر ليس واضًحا ف يد أفضل الممارسات بناًء عىل الختر

ة تنظيمية قومية كافية بشأن التعامل مع صور جديدة لل  الحاىلي  ر ذلك تشكيل فريق عامل كامل.  TAPSفيما إذا كانت توجد ختر  ليتر
 

اح اآلخر الذي تتضمنه مسودة القرار الملحق بتقرير فريق اء بالنسبة لالقتر ي للفريق العامل المستقبىلي أن يضعه  الختر
والذي ينبغ 

ي االعتبار هو مدى استحسان التفاوض عىل بروتوكول بشأن اإلعالن
ا ف 

ً
 بالفعل فكرةالتلك خضعت للحدود،  ةالعابر  اتأيض

اء و  عمل للفحص المطول ضمن اء سابق )سبق الدورة الثانية لمؤتمر األطراف(، حتر أن فريق الختر فر قالًبا لذلك فريق ختر
وتوكول، إال أن ي الوقت الراهن، ال يوجد دليل واضح  .6نصح بأنه قد توجد سبل أقل تكلفة وأكتر فاعلية للتصدي للمسألة هالتر

ف 
يشتر إىل أن الموقف قد تغتر جذرًيا، كما ال يوجد دليل يشتر إىل أن الفريق العامل سيكون وسيلة أفضل لفحص هذا األمر عىل نحو 

اء السابق.  أفضل من  فريق الختر
 

ا، أضف إىل ذلك أنه ال يوجد ما يضمن 
ً
وتوكول الماليير  للتفاوض عليه وقد يستغرق عدة سنوات قبل أن يصبح نافذ قد يتكلف التر

ي ينبع منها أغلب ال  توقع أن 
وتوكول، لذلك فمن األفضل من ناحية الفاعلية تطويالعابرة للحدود  TAPSالبلدان التر ر عىل هذا التر

ي دورته الثانية )
 (.FCTC/COP3/9آلية إخطار كما أوص الفريق العامل الذي شكله مؤتمر األطراف ف 

 
ي ذاك الحير  أيد تحالف االتفاقية اإلطارية 
آلية اإلخطار هذه عتر مركز المعارف، إال أنه لم ُيتخذ أي قرار بشأن التوصية بتشكيل  ف 

ي 
ح أثناء انعقاد مؤتمر األطراف ف  ح للتصدي    7دورته الثالثة هذا المقتر ، لكن يظل تحالف االتفاقية اإلطارية عىل دعمه للنهج المقتر

 العابرة للحدود.  TAPSل  
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 ة من خالل: . انظر الوثيق3، الملحق FCTC/COP/3/9الوثيقة   

http://apps.who.int/gb/fctc/PDF/cop3/FCTC_COP3_9-ar.pdf 
6
ً " 16الفقرة   اء أن كثتر امات  يمك ن أن ٢و ١من أعمال الفريقير   ا ورأى فريق الختر ي مبادئ توجيهية تتعلق بااللتر 

 
عالج ف

ُ
 ت

ً
ي بها األطراف فعًل

ي تق 
بموجب المادة  التر

ي بروتوكول بصورة أفضل مما، ١٣
 
 ، انظر الوثيقة من خالل: A/FCTC/COP/2/10. "لو عولجت ف

http://apps.who.int/gb/fctc/PDF/cop2/FCTC_COP2_10-ar.pdf 
7
ي الدورة الرابعة. انظر ملحق  

 
ي التوصيات ف

 
 :FCTC/COP3(14الذي يحتوي القرار ) FCTC/COP/4/10أثناء انعقاد الدورة الثالثة لمؤتمر األطراف إلمعان النظر ف

http://apps.who.int/gb/fctc/PDF/cop4/FCTC_COP4_10-ar.pdf 

http://apps.who.int/gb/fctc/PDF/cop3/FCTC_COP3_9-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/fctc/PDF/cop2/FCTC_COP2_10-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/fctc/PDF/cop4/FCTC_COP4_10-ar.pdf
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تتحسن قدرة مركز المعارف هذا عىل التصدي لهذه المشكلة بتقديم سبل للوصول للتوجهات الحالية وتحليالت البيانات المتاحة 
ي إنفاذ المادة 

 
، لهذا  13لمساعدة األطراف والمراقبير  ف باإلضافة لتحديد تهديدات التبغ الجديدة عىل منصات التواصل االجتماعي

ي لهؤالء الذين سيديرون مركز المعارف
ة المعنية، بما يشمل  ينبغ  وحيثما كان ذلك –أن يكون أمامهم سبيل للحصول عىل الختر

 .8لوسائل التواصل االجتماعي  لية تجارية من المستوي المؤسسي أدوات دراسات تحلي -مالئًما

 

اء التسويق والدراسات  كذلك يوصي تحالف االتفاقية اإلطارية األطراف أن يطلبوا من أمانة المؤتمر التكليف بدليل رصد يعده ختر
ي التحليلية، 

 
 للسبل وألدوات الدراسات التحليلية لوسائل التواصل االجتماعي المتاحة حالًيا؛ وذلك للتحقيق ف

ً
مما سيعرض تفصيًل

TAPS  ة عتر منصات اإلعالم المعاضة العابرة للحدود، وخاصة منصات وسائل التواصل االجتماعي
ي تجري بسبل مستتر

. يكون التر

ي 
 
ا لألطراف ف

ً
هم من  TAPSجهودهم الحالية للقضاء عىل  ظل دليل الرصد هذا مورد ي ذلك إخطار غتر

 
العابرة للحدود، بما ف

ي دورته الثالثة(. 
 
ح )أثناء انعقاد المؤتمر األطراف ف  األطراف عتر مركز المعارف المقتر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
8
: براندووتش أو كريمزون هيكساغون أو  ديجيمايند،   مما يسمح للباحث أمثلة عىل أدوات الدراسات التحليلية من المستوى المؤسسي لوسائل التواصل االجتماعي

ي تجري عتر  محادثاتالبتحليل 
نت من خالل نصوص وصور عتر  التر بوك وانستجرام وتويتر ويوتيوب والمدونات نطاق متنوع من المنصات )مثل الفيساإلنتر

ونية(.  ونية والتعليقات واآلراء اإللكتر  والموسوعات ومنتديات النقاش ومواقع األخبار اإللكتر


