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ملخص التحالف 

		تنظيم  	محتويات  	منتجات    10		و    9	اعتماد  	مبادئ  	توجيهية  	إضافية  	لتنفيذ  	ا1ادت/  
	التبغ  	والكشف  	عن  	منتجات  	التبغ  

خلفية

		من  	اTتفاقية  	اSطارية  	+نظمة  	الصحة  	العا+ية  	بشأن  	مكافحة  	التبغ  	تتعامل  	مع  	اختبار  	وقياس  	محتويات  	منتجات  	التبغ    9	ا+ادة  
		تتناول  	الكشف  	عن  	ا+علومات  	حول  	محتويات  	منتجات    10	واTنبعاثات،  	ومع  	تنظيم  	محتويات  	منتجات  	التبغ  	واTنبعاثات.  	ا+ادة  

التبغ  	واTنبعاثات.

		واستمر  	عمل  	الفريق    .10		و    9		قرر  	الشروع  	في  	وضع  	مبادئ  	توجيهية  	لتنفيذ  	ا+ادت^    ،)COP1(	مؤتمر  	اgطراف،  	في  	دورته  	اgولى  
.(COP3)		والدورة  	الثالثة    )COP2(	العامل  	في  	الدورة  	الثانية  

		وكلف  	فريق  	عمل  	ل"يواصل  	عمله  	في  	وضع  	مبادئ    ،10		و    9		على  	ا+بادئ  	التوجيهية  	بشكل  	جزئي  	عن  	ا+ادت^    COP4	وافق  
		الوثيقة    	  10		و    9		للمبادئ  	التوجيهية  	للمواد    COP5	   	اSضافات  	لـِ  	توجيهية  	في  	عملية  	خطوة  	بخطوة."  	الفريق  	العامل  	قد  	قدم  

	بشأن  	انخفاض  	ميل  	اشتعال  	السجائر  	والكشف  	عن  	منتجات  	التبغ.  FCTC/COP/5/9

	  T		من  	العناصر  	الهامة  	لسياسة  	مكافحة  	التبغ،    10		و    9		يزال  	يوصي،  	كما  	في  	ا+لخصات  	السابقة،  	في  	أن  	ا+ادت^    T	التحالف  
	ينبغي  	أن  	تنفذ  	على  	حساب  	السياسات  	الفعالة  	+كافحة  	التبغ  	التي  	تتطلبها  	ا+واد  	اgخرى  	من  	اTتفاقية  	اSطارية.  	حتى  	لو  	أنه  

		تزال  	هناك  	فرصة  	للموارد  	والتكاليف    T		بأنه    -‐		يدعم    FCA		موقف    -‐	  10		و    9		من  	صناعة  	التبغ  	تمويل  	تنفيذ  	ا+ادت^    	كان  	من  	ا+طلوب  
	للمنظم^.  	وينبغي  	لyطراف  	في  	مرحلة  	مبكرة  	من  	تنفيذ  	اTتفاقية  	اSطارية  	النظر  	في  	تنفيذ  	أولويات  	اgحكام  	اgخرى  	على  	تنفيذ  

10		و    9	ا+ادت^  

مشروع  	ا1بادئ  	التوجيهية

		للعمل  	ا+متاز  	الذي  	قام  	به  	في  	وضع  	مشروع  	اSضافات  	للمبادئ    10		و    9	التحالف  	يهنئ  	الفريق  	العامل  	ا+عني  	با+ادت^  
		دون    COP5		التحالف  	يرى  	أنه  	ينبغي  	اعتماد  	مشروع  	ا+بادئ  	التوجيهية  	من  	قبل    .(“		("مشروع  	ا+بادئ  	التوجيهية    	التوجيهية  

تغيير.

هذه الوثيقة تتعلق با+ادة ٦.٢ في جدول اgعمال ا+ؤقت

توصية

		وتوصي    )RIP(	  	  10		و    9	تحالف  	اTتفاقية  	اSطارية  	يؤيد  	اSضافات  	+شروع  	ا+بادئ  	التوجيهية  	لتنفيذ  	ا+ادت^  
	الدورة  	الخامسة  	+ؤتمر  	اgطراف  	في  	اتفاقية  	منظمة  	الصحة  	العا+ية  	اSطارية  	بشأن  	مكافحة  	التبغ  	على  	اعتماد  

اSضافات  	ا+قترحة  	للمبادئ  	التوجيهية  	من  	دون  	تغيير.



		وهي  	تعتمد    .10		و    9	مشروع  	ا+بادئ  	التوجيهية  	التي  	وضعتها  	مجموعة  	العمل  	تقدم  	إرشادات  	مفيدة  	لyطراف  	في  	تنفيذ  	ا+ادت^  
على  	الخبرة  	البحثية  	للب�د،  	ومعرفة  	ا+مارسات  	الصناعية.

تعليقات  	التحالف  	أدناه  	على  	بعض  	ا+يزات  	ا+همة  	الخاصة  	بمشروع  	ا+بادئ  	التوجيهية.

مبادئ  	توجيهية  	بشأن  	تخفيف  	ا1واد  	الناجمة  	عن  	اشتعال  	السجائر

	التحالف  	يدعم  	تطوير  	مبادئ  	توجيهية  	بشأن  	التخفيف  	من  	ا+واد  	الناجمة  	عن  	اشتعال  	السجائر،  	وتدعم  	اعتماد  	ا+بادئ  	التوجيهية  
بصيغتها  	الحالية.

		للحد  	من  	احتماTت  	نشوب  	الحرائق  	من  	السجائر،  	التي  	يمكن  	أن  	تسبب  	الضرر  	والعجز  	والوفاة.  	وقد    RIP	تم  	تصميم  	السجائر  
		الدولية    ASTM		باستخدام  	اTختبارات  	ا+تقدمة  	من  	قبل  	اثن^  	من  	هيئات  	ا+عايير  	الدولية،    RIP	وضعت  	معايير  	للسجائر  

		(ا+نظمة  	الدولية  	للتوحيد  	القياسي).  	اTختبارات  	التي  	وضعتها  	هذه  	ا+نظمات  	هما  	متعادلة.  	وقد  	تم  	بالفعل  	اعاماد  	هذه    ISOو
		أخذت    RIP	  	ا+عايير  	من  	العديد  	من  	اgطراف  	بما  	في  	ذلك  	كل  	من  	كندا  	وأستراليا  	واTتحاد  	اgوروبي  	وجنوب  	أفريقيا.  	معايير  

	مكانها  	ا�ن  	في  	جميع  	الوTيات  	اgميركية.  	ولذلك  	هناك  	معيار  	مقبولة  	عموما  	في  	ا+كان  	الذي  	قد  	تم  	تنفيذه  	بالفعل  	عند  	العديد  	من  
اgطراف.

		يدخن  	أو  	التبغ  	ا+لفوف  	يدويا،  	أو  	البيدي.  	ولذلك،  	في    T		متعلقة  	فقط  	بالسجائر  	ا+صنعة  	و  	ليس  	التبغ  	الذي    RIP	مع  	ذلك،  	معايير  
		معايير    	اgطراف  	حيث  	السجائر  	ا+صنعة  	هي  	جزء  	صغير  	من  	سوق  	التبغ  	عموما،  	على  	سبيل  	ا+ثال  	في  	جنوب  	آسيا  	مثل  	الهند  
		هي  	أقل  	أهمية.  	وع�وة  	على  	ذلك  	ا+بادئ  	التوجيهية  	تحتاج  	إلى  	أن  	تأخذ  	في  	اTعتبار  	أهمية  	أكبر  	بكثير  	من  	التنفيذ  	الفعال    RIP

		اgخرى  	في  	الحد  	من  	الضرر  	الناجم  	عن  	التبغ  	على  	مستوى  	السكان.    FCTC	+واد  

	في  	ضوء  	ما  	تقدم،  	فإن  	التحالف  	يرغب  	في  	عمل  	نقطت^  	عن  	التوصيات:  

		gنه،  	في  	ح^  	بأن  	اgطراف  	تطلب  	بأن  	السجائر  	يجب  	أن  	تمتثل  	+عيار    ١.٢.٣(٣)(١)	  	  ٢		التحالف  	يؤيد  	توصية  	رئيسية  	ا+لحق    -‐
		"أيضـا  ً	يجب  	لى  	اgطراف  	بأن  	تأخذ  	أيضا  	في  	اTعتبار  	ظروفها  	الوطنية  	وأولوياتها.    RIP

-‐ 		و  	التحس^  	مع  	مرور  	الوقت.  	كمايدعم  	التحالف  	التوصية  	ا+لحق٢    RIP	سيتم  	تنقيح  	طرق  	اTختبار  	ومعايير  	اgداء  	لسجائر  
		التي  	تنص  	على  	أنه  	"كحد  	أدنى"  	ينبغي  	لyطراف  	أن  	تنظر  	في  	وضع  	معيار  	اgداء  	ا+وافق  	للممارسات  	الدولية    ،١.٢.٣(٣)(٢)

	الحالية.  

	ا1بادئ  	التوجيهية  	بشأن  	تنظيم  	الكشف  	عن  	منتجات  	التبغ  

	مشروع  	ا+بادئ  	التوجيهية  	يوصي  	بأن  	اgطراف  	ينبغي  	أن  	تكشف  	عن  	ا+علومات  	الخاصة  	با+كونات  	السامة  	وانبعاثات  	منتجات  
	التبغ  	للجمهور  	بطريقة  	ذات  	فعالية،  	و  	أن  	اgطراف  	قد  	تحدد  	ذلك  	وفقا  	لقوانينها  	الوطنية،  	و  	ا+علومات  	حول  	ا+كونات  	السامة  

	  .(7.2)		ينبغي  	يمكن  	الكشف  	عنها  	للجمهور  	القسم    T	وانبعاثات  	منتجات  	التبغ  	التي  

	مشروع  	ا+بادئ  	التوجيهية  	أيضا  	أن  	يوصي  	اgطراف  	أن  	تنظر،  	وفقا  	لقوانينها  	الوطنية،  	مما  	يجعل  	من  	ا+علومات  	حول  	ا+كونات  
	السامة  	وانبعاثات  	منتجات  	التبغ  	والكشف  	عن  	معلومات  	أخرى  	إلى  	السلطات  	الحكومية  	وفقا  	لهذه  	ا+بادئ  	التوجيهية  	متاحة  

.(1.2.5.3	للجمهور  	(مثل  	عن  	طريق  	اSنترنت،  	أو  	عن  	طريق  	الطلب  	إلى  	سلطة  	حكومية)  	بطريقة  	ذات  	فعالية  	(القسم  

	كمثال  	على  	ذلك،  	في  	بلجيكا  	الحكومة  	الوطنية  	تحتفظ  	بموقع  	ل�نترنت  	الذي  	يوفر  	معلومات  	مفصلة  	عن  	ا+كونات  	واTنبعاثات  
ا+حددة  	(بما  	في  	ذلك  	الكميات)  	في  	السجائر  	وسائر  	منتجات  	التبغ،  	على  	أساس  	الع�مة  	التجارية  	من  	قبل  	الع�مة  	التجارية.
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	مشروع  	ا+بادئ  	التوجيهية  	تدرك  	أن  	الكشف  	عن  	مثل  	هذه  	ا+علومات  	يمكن  	أن  	يسهم  	في  	رفع  	مستوى  	الوعي  	العام  	وتعزيز  	سياسة  
		والواقع    .(1.2.5.3	مكافحة  	التبغ،  	ويمكن  	أن  	تكون  	ذات  	فائدة  	للمؤسسات  	اgكاديمية،  	وا+نظمات  	غير  	الحكومية،  	وغيرها  	(القسم  

أن  	هذه  	الفوائد  	تكون  	معرفة  	في  	ا+بادئ  	التوجيهية  	ا+قترحة.

		مشيرا  	إلى  	أ  	وسم  	و  	تغليف  	منتجات  	التبغ  	و  	وضع    ،FCTC	مشروع  	ا+بادئ  	التوجيهية  	يشير  	أيضا  	إلى  	ا+واد  	اgخرى  	من  
		والتوصية    (2.7		ومبادئها  	التوجيهية  	(القسم    11		ا+ادة    -‐		بالنسبة  	للمكونات  	واTنبعاثات    	الع�مات  	وسيلة  	فعالة  	لرفع  	وعي  	الجمهور  
	التي  	ينبغي  	أن  	تنظر  	اgطراف  	بما  	في  	ذلك  	الرسائل  	حول  	مكونات  	و  	انبعاثات  	منتجات  	التبغ  	في  	التعليم  	والتدريب  	واTتصاTت  

.(3.7		ومبادئها  	التوجيهية  	(القسم    14		ا+ادة    -‐	وغيرها  	من  	برامج  	التوعية  	العامة  

		و    9	التحالف  	يدعم  	اعتماد  	مشروع  	ا+بادئ  	التوجيهية  	بشأن  	تنظيم  	الكشف  	عن  	منتجات  	التبغ  	التي  	أعدهاالفريق  	العامل  	للمادت^  
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