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کنوانسیون چارچوب کاری سازمان صحی جهان راجع به کنترول و نظارت تنباکو
پیش گفتار:
این سند محتوی ننوانسیون چارچوب ناری سازمان صحی جهان راجع به ننترول تنبانو بوده و اولین معاهده می باشد
نه تحت حمایت سازمان صحی جهان موافقت گردیده است ،ننوانسیون چارچوب ناری ننترول تنبانو سندیست نه
معاهده ای را اساس می گذارد نه حقوق تمام مردم را به بلندترین معیار صحی تانید مینماید .این ننوانسیون از یک
نمونه تعویضی در پیشرفت یک ستراتیژی مقرره ای نه مفهوم اعتیاد را بیان میدارد ،نمایندگی مینماید .در مقایسه با
معاهدات قبلی ننترول مواد مخدر ،این ننوانسیون از اهمیت استراتیژی ناهش دادن تقاضا و نیز عرضه تنبانو،
حمایت می نمایند.
ننوانسیون چارچوب ناری سازمان صحی جهان راجع به ننترول تنبانو ،در واننش به توسعه و واگیری جهانی تنبانو
در شرایط فعلی انکشاؾ یافته است .توسعه همه گیر تنبانو توسط عوامل پیچیده متعدد عبور از سرحدات ،تسهیل می
گردد.نه این موضوع شامل آزادی تجارت ،سرمایه گذاری مستقیم خارجی و سایر عوامل مانند بازار یابی جهانی،
اعالنات جهانی تنبانو  ،ترویج و حمایه آن و حرنت بین المللی قاچاق و جعل سگریت می باشد.
از اولین پراگراؾ مقدماتی نه بیان میدارد  ":اعضای این ننوانسیون مصمم گردانیده شدند نه به حقوق شان ارجحیت
بدهند ،تا صحت عامه را محافظت نمایند" .این ننوانسیون تنظیم نننده آلودگی جهانی است .مواد مشخص ناهش دهنده
تقاضای تنبانو در این ننوانسیون در مواد ششم الی چهاردهم خارج گردیده است.
 تدابیر قیمت گذاری و مالیات جهت تقلیل بخشیدن تقاضای تنبانو. تدابیرعدم قیمت گذاری جهت تقلیل بخشیدن تقاضای تنبانو. جلو گیری از اشاعه دخانیات تنبانو. مقرره محتویات محصوالت تنبانو. مقرره اشاعه تولید تنبانو. بسته بندی و نصب لیبل محصوالت تنبانو. آموزش ،ارتباط پرورش (،تریننگ) و آگاهی عامه. اعالنات تنبانو ،ترویج و تکفل. تدابیر تقلیل تقاضا به ارتباط اعتیاد و توقؾ تنبانو. مواد مشخص ناهش دهنده عرضه تنبانو در این ننوانسیون در مواد  ۰۶الی  ۰۱درج گردیده است. -تجارت ؼیر قانونی تولیدات تنبانو.

فروش به اطفال و فروش بواسطه آنها.
 تدارک حمایت برای فعالیت های بدیل قابل دوام اقتصادی.یکی دیگر ی از خصوصیات جدید این ننوانسیون عبارت است از موجودیت موضوع مسئولیت بحیث مواد اساسی و
مرنزی میباشد.
همچنان فعالیت های اساسی و مرنزی به ارتباط همکاری علمی و تخنیکی و تبادله معلومات در مواد  ۳۱الی  ۳۳درج
گردیده است.
مرحله شدت نار باالی ننوانسیون بعد از تصویب آن آؼاز میگردد.
ماده سی و ششم مسودۀ نهائی ننوانسیون تصریح میدارد :قبل از اینکه معاهده نافذ گردد به عبارت دیگر پیش از اینکه
اثرات حقوقی داشته یا به صورت قانونی باالی نشور هایکه معاهده را تصویب مینمایند قابل التنفیذ باشد ،ایجاب چهل
مصوبه را می نماید.
ننوانسیون چارچوب ناری راجع به ننترول تنبانو ؼرض امضؤ نمودن بتاریخ  ۰۶جون الی  ۳۳جون سال  ۳۱۱۲در
شهر ژینو رسما افتتاح می گردد ،پس از آن دخول در معاهد از تاریخ  ۲۱جون  ۳۱۱۲الی  ۳۹جون  ۳۱۱۶در مقر
ملل متحد می باشد.
برای اینکه این ننوانسیون یک ابزار مفید برای صحت عامه باشد ،واضح است نه ما ضرورت داریم تا آنرا مبدل به
یک واقعیت زنده درزمینه بسازیم دانتر " لی" رئیس عمومی جدید سازمان صحی جهان چنین ابرازمی نماید:
"مذانرات ننوانسیون چارچوب ناری سازمان صحی جهان راجع به ننترول تنبانو پروسه ای را جواز داده است نه
در سطح نشور منتج به تفاوت قابل رویت گردیده است .موفقیت این ننوانسیون منحیث یک وسیله ای برای صحت
عامه د ر نشور ها در سال های آینده وابسته به تعهد انرژی و سیاست است نه ما به تعمیل آن وقؾ نرده ایم .نتیجه
موفقانه صحت جهانی را برای همه بدست خواهد آورد" .به منظور عملی نمودن تعهد و الزامات نه در جریان
مذانرات خیلی ها واضع بودند ،ضرور است تا به سطح ملی و منطقه ای گسترش یابد ،بنابرین مفکوره این ننوانسیون
در جای نه اؼلبا فرض می شود یک واقعیت زنده و محکم گردد.

مقدمه:
اعضای این ننوانسیون موافق اند تا به منظور حفظ صحت عامه به حقوق شان ارجحیت بدهند .با درک اینکه گسترش
عالم گیر تنبانو یک مشکل جهانی همراه نتایج خطیر برای صحت عامه است ،نه همکاری وسیع ممکنه بین المللی و
اشتراک مإثر مقتضی و جامع واننش بین المللی را خواهان است.
نگرانی جامعه جهانی را پیرامون انهدام صحت جهانی ،اجتماعی ،اقتصادی و محیط زیست از اثر مصرؾ در معرض
بودن دخان تنبانو ،بازتاب می نمایند .بانگرانی جدی از افزایش مصرؾ و تولید سگرت و سائر محصوالت تنبانو در
جهان به خصوص در نشور های رو به انکشاؾ ،همچنان وزن و سنگینی نه این موضوع باالی فامیل ها  ،فقرا و
باالی سیستم صحت ملی می گذارد.
با درک اینکه مدارک علمی به صورت صریح تصدیق نموده است نه مصرؾ و انتشار دخان تنبانو سبب فوت،
مرض و معیوبیت میشود ،و یک تؤخیر زمانی بین انتشار و استعمال دخانیات و سایر موارد استعمال تولیدات تنبانو و
شروع و هجوم امراض وابسته به تنبانو می باشد.
همچنان با درک اینکه سگرت و بعضی تولیدات دیگری نه محتوی تنبانو است به صورت عالی طوری ساخته شده نه
اعتیاد را ایجاب و دوام میدهد.و اینکه انثر مرنبات نه محتوی تنبانو هستند و دخانیات را نه این ها تولید میکنند
عبارت است از فارمو نلوژی فعال ،تونسیک ،ماتاگنیک و نارسینو گنیگ ،وابستگی تنبانو به صورت جداگانه مانند
اختالل و آشفتگی در اؼلب طبقه بندی امراض بین المللی رده بندی گردیده است.
با تصدیق اینکه مدارک و شواهد علمی صریح موجود است نه بودن پیش زاد در معرض دود تنبانو باعث ناسازگاری
صحت و شرایط رشد و نموی اطفال می گردد.
با نگرانی عمیق از افزایش استعمال سگرت و سایر اشکال مصرؾ تنبانو توسط اطفال و نوجوانان در سطح جهان،
بخصوص افزایش آن در سنین پائین.با اگاهی از خطر افزایش استعمال سگرت و سایر اشکال مصرؾ تنبانو توسط
زنان و دختران جوان به سطح جهانی و د رنظر گرفتن ضرورت اشتراک نامل زنان در هر مرحله از تهیه و تعمیل
پالیسی و ضرورت ستراتیژی مشخص ننترول تنبانو برای جندر.
با نگرانی عمیق پیرامون سطح بلند استعمال سگرت و سایر اشکال مصرؾ تنبانو توسط اشخاص بومی.
با نگرانی خیلی شدید از تاثیر تمام اشکال اعم از اعالن ،ترویج و اعانت به قصد تشویق استعمال تولیدات تنبانو.
با درک اینکه فعالیت تعاونی برای از بین بردن تمام انواع تجارت ممنوع سگرت و سایر تولیدات تنبانو ،نه شامل
قاچاق ،تولید ؼیر قانونی و جعل می گردد ،ضروری است.
با درک اینکه ننترول تنبانو در تمام سطوح بخصوص در نشور های رو به انکشاؾ و نشور های در حال گزار
اقتصادی هستند ،ایجاب منابع مالی تخنیکی موثر را مینماید نه متناسب با نیازمندی های مطروحه و پیشبینی شده به
منظور فعالیت های ننترول تنبانو ،باشد.

با درک اینکه انکشاؾ یک میکانیزم مناسب به منظور اداره تطبیق موفقانه ستراتیژی طویل المدت اجتماعی و
اقتصادی ناهش تقاضای تنبانو ضرورت است.
بادرک اینکه مشکالت اجتماعی و اقتصادی پروگرام های ننترول تنبانو در مدت زمان متوسط و طویل در بعضی از
نشورهای رو به انکشاؾ و نشور های در حال گزار اقتصادی ،توسعه خواهد یافت .و بادرک ضروریات ایشان برای
نمک های تخنیکی و مالی با در نظر داشت ستراتیژی انکشاؾ ملی برای توسعه و پیشرفت قابل دوام.
با التفات نار های با ارزشی نه توسط بسیاری از نشور ها در مورد ننترول تنبانو عملی میگردد و رهبری سازمان
صحی جهان ،همچنان تالش های سایر سازمان ها و ارگان های سازمان ملل متحد و سایر سازمان های بین الحکومتی
بین المللی و منطقوی در مقیاس توسعه ننترول.
با تانید معاون ت خاص در سطح ملی و بین المللی جهت ننترول تنبانو توسط سازمان های ؼیر حکومتی و سایر
اعضای جامعه مدنی نه با صنعت تنبانو آشنا نسیتند ،نه شامل ارگان های مسلکی صحی ،زنان ،جوانان ،گروپ
های محیط زیست و مصرؾ ننندگان ،و انستیتوت های علمی و صحی میباشد ،و اهمیت حیاتی اشتراک شان در سطح
ملی و بین المللی فعالیت های ننترول تنبانو.
با درک ضرورت مراقبت برای هر نوع سعی و تالش توسط صنعت تنبانو جهت تخریب و برانداختن نوشش های
ننترول تنبانو ،و ضرورت آگاه نمودن از فعالیت های صنعت تنبانو نه نتایج منفی برای تالش ننترول تنبانو دارد.
با تذنر ماده  ۰۳ننوانسیون بین المللی حقوق اقتصادی ،مدنی و فرهنگی نه در  ۰۶دسامبر  ۰۹۶۶توسط اسامبله
عمومی ملل متحد تصویب گردیده است ،چنین بیان میدارد:
هر شخص حق دارد تا از دسترسی به عالیترین معیار صحت جسمی و روحی برخور دار باشد .همچنان با تذنر به
مقدمه ننوانسیون سازمان صحی جهان نه بیان میدارد:
بهرمند بودن و دسترسی به عالیترین معیار صحت بدون تمییز نژاد ،مذهب ،اعتقاد سیاسی و شرایط اقتصادی و
اجتماعی ،یکی از حقوق اساسی هر انسان می باشد.
با تصمیم اینکه تدابیری را جهت ننترول تنبانو رشد دهیم ،نه مبتنی بر ملحوظات موجود و مربوطه علمی ،تخنیکی و
اقتصادی باشد.
باتذنر اینکه ننوانسیون محو تمام اشکال تبعیض علیه زنان نه توسط اسامبله عمومی ملل متحد در  ۰۳دسامبر ۰۹۱۹
تصویب گردیده است ،نشور های عضو ننوانسیون را و ادار میسازد تا تدابیر مقتضی را جهت محو تبعیض علیه
زنان در عرصه صحت ،اتخاذ نمایند.
با تذنربیشتراینکه ننوانسیون حقوق طفل نه در  ۳۱نوامبر سال  ۰۹۳۹توسط اسامبله عمومی ملل متحد تصویب
گردیده ،نشورهای عضو ننوانسیون را وادار می سازد تا حق بهرمند بودن طفل از عالیترین معیار صحی را برسمیت
بشناسد .قرار ذیل موافقه گردیده است:

بخش اول
معرفی استعمال اصطالحات به منظور این کنوانسیون
مادۀ اول:
(الؾ) " تجارت ؼیر قانونی" به معنی هر عمل یا رفتاری نه توسط قانون ممنوع گردیده نه مشمول تولید ،انتقال،
دریافت ،تفکیک ،توزیع ،فروش یا خرید هر عمل یا رفتاری نه به قصد تسهیل چنین فعالیت باشد ،می باشد.
(ب) " سازمان ائتالؾ اقتصادی منطقوی" به معنی سازمانیست نه متشکل از چند نشور مستقل بوده نه نشور های
عضو صالحیت خویش را باالی بعضی موضوعات ،بشمول صالحیت اتخاذ تصامیم قابل التنفیذ باالی نشورهای
عضو با رعایت موضوعات متذنره ،منتقل و واگذار نموده اند.
(ج) " اعالن آگاهی و ترویج تنبانو" به معنی هر نوع ارتباط تجارتی ،سفارش یا عملی نه موثر یا احتمال تاثیر در
ترویج و باال بردن تولیدات تنبانو یا استعمال تنبانو همراه با قصد چه بقسم مستقیم ویا ؼیر مستقیم داشته باشد.
(د) " ننترول تنبانو" یک سلسله از استراتیژی های ناهش ،عرضه ،تقاضا و ضرر است نه هدؾ آن بلند بردن
صحت مردم بواسطه محو یا ناهش مصرؾ محصوالت تنبانو و اشاعه دود تنبانو میباشد.
(هـ) " صنعت تنبانو" به معنی تولیدات تنبانو ،توزیع ننندگان عمده فروش و وارد ننندگان محصوالت تنبانو.
(و) " محصوالت تنبانو" به معنی تولیدات و محصوالت به طور نامل و یا قسما از برگ تنبانو به قسم مواد خام
ؼرض سگرت نشیدن ،خوردن ،جویدن ،بویدن ساخته شده باشد.
(ز) " اعانت و تکفل تنبانو" به معنی هر نوع معاونت برای هر نوع موضوع ،فعالیت یا شخصی بطور ارادی نه
مفید یا احتمال مفاد را در ترویج و باال بردن تولیدات تنبانو یا استعمال تنبانو چه به قسم مستقیم یا ؼیر مستقیم داشته
باشد.
ارتباط بین این کنوانسیون و سایر موافقت ها و اسناد حقوقی
مادۀ دوم:
 -۰به منظور حفظ بهتر صحت بشر ،اعضا تشویق میگردند ،تا تدابیری را ماورای التزامات نه توسط این ننوانسیون
و پروتونول آن در نظر گ رفته شده عملی نمایند ،هیچ چیزی در این اسناد تقنینی عضوی را از اعمال التزامات صریح
نه ساز گار با مواد ان مطابق قانون بین المللی باشد ،ممانعت نمی نند.
 -۳مواد این ننوانسیون و پروتونول های آن به هیچ وجه تؤثیر در حق اعضا ندارد نه به موافتنامه های دو جانبه و
چندین جانبه منطقوی و پائینتر از سطح منطقوی روی موضوعات مربوط به ننوانسیون یا موضوعات خارج از
ننوانسیون و پروتونول های آن ،شامل گردند .نه چنین پروتونول ها به صورت سازگار با وجائب شان در چونات

ننوانسیون و پروتونول های آن ،فراهم شده باشد عضو ذیدخل ،این موافقتنامه را از طریق سکرتریت به ننفرانس
ابالغ می نماید.

بخش دوم
هدف ،اصول رهنما و وجائب عمومی
هدف
مادۀ سوم:
هدؾ از این ننوانسیون و پروتونول های آن حفاظت نسل موجود و آینده آز آسیب و زیان صحی ،اجتماعی ،محیط
زیستی و اثرات اقتصادی مصرؾ تنبانو و بودن در معرض دود تنبانو ،توسط تهیه یک چونات ناری برای اقدامات
ننترول تنبانو نه توسط اعضا در سطح ملی و منطقوی و سطح بین المللی عملی گردد ،می باشد ،تا به صورت
دوامدار و اساسی شیوع استفاده تنبانو و قرار گرفتن در معرض دود تنبانو را ناهش بخشد.
اصول رهنما
مادۀ چهارم:
به منظور بدست آوردن هدؾ این ننوانسیون و پروتونول آن و اجرای مواد ننوانسیون ،اعضا میان خود به واسطه
اصولی نه ذیأل تنظیم گردیده ،رهنمائی می گردند:
 -۰هر شخص باید از اثرات صحی ،طبعیت اعتیادی ،تهدید مرگ نه توسط مصرؾ تنبانو ،در معرض دود تنبانو
قرار میگیرد ،آگاه گ ردند ،و تدابیر موثر تقنینی و اجرائیوی ،اداری و سائر اقدامات به منظور محافظت تمام اشخاص
در معرض دود تنبانو باید به سطح مناسب دولت در نظر گرفته شود.
 -۳تعهد قوی سیاسی ؼرض توسعه و حمایت به سطح ملی ،منطقوی و بین المللی ،تدابیر جامع چند بعدی و واننش
همآهنگ شده ،با در نظر داشت موارد ذیل یک امر الزمی است:
(الؾ) ضرورت اتخاذ تدابیر جهت حفظ تمام اشخاص از معرض دود تنبانو.
(ب) ضرورت اتخاذ هر نوع تدابیر جهت جلوگیری از آؼاز و اقدام مصرؾ تنبانو ،و ترویج و حمایت از توقؾ و
ناهش مصرؾ تولیدات تنبانو.
(ج) ضرورت اتخاذ تدابیر جهت ارتقای سهم بومی ها ،اشخاص و جوامع در توسعه ،انجام و ارزیابی پروگرام
ننترول تنبانو نه از نگاه اجتماعی و فرهنگی مناسب ضروریات و ملحوظات شان باشد.
(د) ضرورت اتخاذ تدابیر به منظور متوجه ساختن ضرر و زیان به خصوص جندر ،هنگام انکشاؾ استراتیژی های
ننترول تنبانو.

 -۲همکاری بین المللی به خصوص تبادل تکنالوژی ،دانش ،مساعدت مالی و تدارک و تهیه انسپرتیز مربوط جهت
تؤسیس و تطبیق پروگرام موثر ننترول تنبانو با رعایت فرهنگ محلی.
همچنان عوامل اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی و حقوقی یک بخش مهم ننوانسیون می باشد.
 -۶تدابیر جامع چند بعدی و عکس العمل هایکه مصرؾ تمام محصوالت تنبانو را به سطح ملی ،منطقوی و بین المللی
ناهش دهد ،ضروری والزمی است ،بناء مطابق اصول صحت عامه واقعات امراض معیوبیت بی موقع ،مرگ
بموجب مصرؾ تنبانو و در معرض بودن دود تنبانو ،جلوگیری گردد.
 -۶موضوعات مربوط به مسئولیت ،طوریکه توسط هریک از اعضا در حدود صالحیت شان مشخص گردیده ،یک
بخش مهم ننترول نامل تنبانو است.
 -۶اهمیت همکاری تخنیکی و مالی جهت مساعدت اقتصاد نا ثابت زارعین و نارگران تنبانو نه زندگی شان به
صورت جدی در نتیجه اثرات پروگرام ننترول تنبانو در نشور های رو به انکشاؾ متاثر می گردد ،همچنان اعضای
نه اقتصاد شان ناثابت است تشخیص و جهت توسعه و پرورش با دوام با استراتیژی انکشاؾ ملی ،ارائه گردد.
 -۱اشتراک جامعه مدنی برای بدست آوردن اهداؾ ننوانسیون و پروتونول های آن ،ضروری و اساسی است.
وجائب عمومی
مادۀ پنجم:
 -۰هر یک اعضا مطابق ننوانسیون و پروتونول نه عضو آنست ستراتیژی ها ،پالن و پروگرام های ملی ،جامع چند
بعدی ننترول تنبانو را توسعه ،تعمیل ،به طور متداوم تجدید و باز دید می نماید.
 -۳به خاطر این مقصود هر یک از اعضا مطابق توانائی شان باید:
(الؾ) یک مکانیزم همآهنگی ملی یا نقطه محوری را برای ننترول تنبانو تاسیس ،تقویت و تمویل نماید.
(ب) به طور مناسب با سایر اعضا در توسعه پالیسی های مقتضی برای جلوگیری و ناهش مصرؾ تنبانو ،اعتیاد
نکوتین و قرار داشتن در معرض دود تنبانو ،تدابیر و همکاری های مإثر تقنینی ،اجرائیوی و اداری را اتخاذ و عملی
نماید.
 -۲اعضا به منظور وضع و تعمیل پالیسی های صحت عامه شان با رعایت ننترول تنبانو ،طوری عمل نمایند نه این
پالیسی ها را از مصلحت های تجارتی و سائر مداخالت ثابت صنعت تنبانو ،مطابق قوانین ملی ،محافظت نماید.
 -۶اع ضا به منظور تنظیم تدابیر مطروحه ،پروسیجر ها و رهمائی ها ،جهت تعمیل ننوانسیون و پرتونول های نه به
آن ملحق هستند ،همکاری نمایند.
 -۶اعضا به طور مقتضی بخاطر بدست آوردن اهداؾ ننوانسیون و پروتونول های نه به آن ملحق هستند ،با سازمان
های بین المللی و منطقوی بین الحکومتی صالح و سایر نهاد ها ،همکاری می نماید.

 -۶اعضا در حدود توانائی و منابع نه در اختیار شان است ،جهت بلند بردن منابع مالی برای تطبیق موثر ننوانسیون،
از طریق میکانیزم های تمویلی دو جانبه و چند جانبه همکاری می نمایند.

بخش سوم
تدابیر به ارتباط کاهش تقاضای تنباکو
تدابیر قیمت گذاری و مالیات جهت تقلیل بخشیدن تقاضای تنباکو
مادۀ ششم:
 -۷اعضؤ تصدیق میکنند نه اقدامات و تدابیر قیمت گذاری و اخذ مالیات یک هدؾ موثر و مهم برای ناهش دادن
مصرؾ تنبانو توسط بخش های مختلؾ جامعه به خصوص جوانان می باشد.
 -۳بدون لطمه زدن به حق حانمیت اعضا در قسمت مشخص نردن پالیسی های مالیاتی ،هریک از اعضا باید اهداؾ
صحی ملی خویش را به ارتباط ننترول تنبانو در نظر داشته و تدابیر مناسبی نه شامل موضوعات ذیل باشد اتخاذ و
تؤمین نمایند:
(الؾ) تطبیق پالیسی های مالیاتی و در مورادی مناسب تطبیق پالیسی های قیمت گذاری باالی تولیدات تنبانو ،طوریکه
برای اهداؾ مقصوده صحی در جهت ناهش مصرؾ تنبانو ،معاونت نماید.
(ب) به طور مقتضی منع و محدود نمودن فروش و واردات تولیدات تنبانو بدون مالیه توسط مسافران بین المللی.
 -۲اعضا مطابق ماده  ،۳۰میزان مالیاتی تولیدات تنبانو و تمایل مصرؾ تنبانو را در راپورهای دوره ای خویش
برای ننفرانس اعضا ،تهیه و تقدیم می ننند.
تدابیر عدم قیمت گذاری جهت تقلیل بخشیدن تقاضای تنباکو
مادۀ هفتم:
اعضا تصدیق می نمایند نه تدابیر جامع بدون قیمت یک هدؾ موثر و با اهمیت برای ناهش مصرؾ تنبانو میباشد.
هر یک از اعضا تدابیر تقنینی ،اجرائیوی ،اداری یا سائر تدابیر ضروری جهت عملی نمودن و جائب شان مطابق
ماده ششم الی ماده سیزدهم ،اتخاذ و عملی مینمایند ،و با یگدیگر به صورت مستقیم یا به واسطه نهاد های صالح بین
المللی با یک بازبینی از اجراآت شان همکاری مناسب می نمایند .ننفرانس اعضا هدایات رهنمودی مناسبی بر ای
تطبیق و اجرای شرایط این ماده پیشنهاد می نمایند.

جلوگیری از گسترش دخانیات تنباکو
مادۀ هشتم:
 -۰اعضا تصدیق مینمایند نه مدارک علمی بصورت صریح ثابت نموده نه بودن در معرض دود تنبانو منتج به
مرگ ،امراض و معیوبیت می گردد.
 -۳هر یک از اعضا در ساحات موجود تحت قلمرو ملی شان نه توسط قوانین ملی معین گردیده اقدامات موثر تقنینی،
اجرائیوی ،اداری و سایر تدابیر مناسبی را اتخاذ و عملی می نمایند تا محفوظ بودن از دود تنبانو در محل نار،
ترانسپورت شهری ،محالت عامه و سائر مکان های عامه ،را فراهم می نماید.
مقرره محتویات محصوالت تنباکو
مادۀ نهم:
ننفرانس نشور های عضو با مشوره نهاد های صالح بین المللی برای آزمایش و اندازه گیری محتویات و صدور
تولیدات تنبانو و تنظیم محتویات و صدور آن ها ،هدایات رهنمائی را پیشنهاد می نمایند .هر یک از اعضا بعد از
تصویب مقامات ذیصالح ملی تدابیر مإثر تقنینی اجرائیوی و اداری و سائر تدابیر را جهت آزمایش ،اندازه گیری و
مقررات متذنره ،اتخاذ و عملی می نماید.
مقرره گسترش تولید تنباکو
ماده دهم:
هریک از اعضا مطابق قوانین ملی خویش ،تدابیر مإثر تقنینی ،اجرائیوی ،اداری و سائر تدابیری نه مکلؾ میسازد
تا تولید ننند گان ،صادر ننند گان تولیدات تنبانو برای مقامات دولتی معلومات در مورد محتویات و صدور تولیدات
تنبانو را افشا نماید .هر یک از اعضا تدابیر مإثر بیشتر را درمعرض گذاشتن معلومات برای مردم اجزای سمی
تولیدات تنبانو و صدوروانتشار نه این ها تولید می ننند ،اتخاذ و عملی می نمایند.
بسته بندی و نصب لیبل محصوالت تنباکو
مادۀ یازدهم:
 -۰هر عضو درظرؾ سه سال بعد ازاینکه این ننوانسیون برای اعضا نافذ میگردد ،ؼرض تضمین و تؤمین
موضوعات ذیل مطابق قوانین ملی خود تدابیر مإثر را اتخاذ وعملی می نمایند:
(الؾ) بسته بندی و نصب لیبل تولیدات تنبانو به هیچوجه نباید تولید تنبانو ای را توسعه دهند نه ؼیر قانونی ،گمراه
نننده ،فریب آمیز یا احتمال فریب را داشته باشد ،تا عقیده نادرست در مورد مختصات ،تؤثیرات صحی و مخاطرات
را ،ایجاد نند.

(ب) هر پانت وبسته از تولیدات تنبانو و همچنان بسته بندی و نصب لیبل های خارجی چنین تولیدات حاوی آگاهی
صحی تؤثیرات اضرار استعمال تنبانو و سائر پیؽام های مناسب باشد .این اخطاریه ها و پیؽام ها عبارت است از:
( )۰باید توسط مقامات ذیصالح ملی تصویب گردد.
( )۳باید چرخنده باشد.
( )۲باید بزرگ ،واضح ،اشکار و خوانا باشد.
( )۶باید( )۶۱فیصد یا بیشتر از ( )۶۱فیصد محل اصولی چاپ باشد ،اما نمتراز ( )۲۱فیصد محل اصول چاپ نباشد.
( )۶باید بقسم شکل و یا شامل تصویر یا عالیم تصویری باشد.
 -۳هرپانت یا بسته از تولیدات تنبانو و هر بسته بندی و نصب لیبل خارجی چنین تولیدات باید عالوه بر اخطاریه و
آگاهی نه در پراگراؾ (ا ،ب) جز یک این ماده مشخص گردیده ،حاوی معلومات اجزای مرنبه و انتشارات تولیدات
تنبانو چنانچه توسط مقامات ملی معین گردیده باشد.
 -۲هر یک از اعضا مکلؾ است تا آگاهی ها و سائر معلومات متنی نه در پراگراؾ ( ا ،ب) و پراگراؾ ( )۳این
ماده مشخص گ ردیده ،باالی هر واحد پانت وبسته تولیدات تنبانو و بسته بندی و لیبل بیرونی از این تولیدات با زبان یا
زبان های مهم آن ،ظاهر نماید.
 -۶به منظور این ماده اصطالح " بسته بندی و نصب لیبل بیرونی" در ارتباط به تولیدات تنبانو به هر نوع بسته بندی
و نصب لیبل در تولیدات فروش پرچون استفاده می شود بکار میرود.
آموزش ،ارتباط پرورش ( تریننگ) و آگاهی عامه
مادۀ دوازدهم:
هریک از اعضا جهت توسعه و تقویه آگاهی عامه از موضوعات ننترول تنبانو ،تمام اسباب موجوده ارتباطی را به
طور مناسب استفاده نم اید ،به منظور انجام این امر ،هرعضو تدابیر مإثرتقنینی ،اجرائیوی و اداری و سائر اقدامات
را ؼرض انکشاؾ موارد ذیل ،اتخاذ و تطبیق نماید.
(الؾ) دسترسی وسیع به پروگرام های مإثر و جامع تعلیمی آگاهی عامه روی خطرات صحی از جمله خصوصیات
اعتیادی مصرؾ تنبانو و اضرار قرار داشتن در معرض دود تنبانو.
(ب) آگ اهی عامه در مورد اضرار مصرؾ تنبانو و قرار داشتن در معرض دود تنبانو ،و در مورد مفاد توقؾ
استعمال تنبانو و شیوه زندگی آزاد از تنبانو چنانچه در ماده  ۰۶-۳تصریح گردیده است.
(ج) دسترسی عامه وفق قوانین ملی به معلومات وسیع در مورد صنعت تنبانو بهمان اندازه ایکه ارتباط به هدؾ این
ننوانسیون دارد.

(د) پروگرام های مإثر ومناسب تربیوی و آگاه سازی در مورد ننترول تنبانو برای اشخاص مانند نار گران صحی،
نار گ ران اجتماعی ،متخصصین رسانه ها ،مربیان ،تصمیم سازان ،مدیران و سایر اشخاص ذیربط ،مرتب گردد.
(هـ) آگ اهی و اشتراک ادارات عامه و خصوصی و سازمان های ؼیر حکومتی نه وابسته به صنعت تنبانو نیستند ،به
پروگرام ها و ستراتیژی های چند بعدی توسعه و تطبیق ننترول تنبانو.
(و) آگ اهی و دسترسی عامه به معلومات در مورد اضرار صحی ،اقتصادی و اثرات محیط زیستی ناشی از تولید و
مصرؾ تنبانو.
اعالنات تنباکو ،ترویج و تکفل
مادۀ سیزدهم:
 -۷اعضا معترؾ اند نه منع نامل اعالنات ،ترویج و تکفل تنبانو ،مصرؾ و تولید تنبانو را ناهش می دهد.
 -۳هریک ازاعضامطابق پرنسیپ های قانون اساسی شان منع نامل تمام اعالنات،ترویج وتکفل تنبانورا،عهده دار
میشوند .این موضوع متضمن مبدا و اساس در ساحه حقوقی و اهداؾ تخنیکی عضو مذنور جهت منع نامل صدور
اعالنات ،ترویج و اداره تکفل تنبانو از قلمرو وی ،می گردد بدین ملحوظ در ظرؾ مدت پنج سال بعد از انفاذ این
ننوانسیون ،هر عضو تدابیر مقتضی تقنینی ،اجرائیوی ،اداری و سائر اقدامات را ،عهده دار شده و نتیجتا با پیروی از
ماده  ۳۰گزارش می دهد.
 -۲هرگ اه عضوی در موقفی باشد نه مطابق پرنسیپ قانون اساسی خویش نتواند منع نامل تنبانو را عهده دار شود،
محدودیت های را باالی تمام اعالنات ،ترویج و تکفل تنبانو وضع مینماید.این موضوع متضمن مبدا و اساس در ساحه
حقوقی و اهداؾ تخنیکی عضو مذنور جهت محدودیت های نامل صدور اعالنات ،ترویج و اداره تکفل تنبانو از
قلمرو وی ،می گردد.
بدین ملحوظ در ظرؾ مدت پنج سال بعد از انفاذ این ننوانسیون ،هر عضو تدابیر مقتضی تقنینی ،اجرائیوی ،اداری و
سائر اقدامات را ،عهده دار شده و نتیجتا با پیروی ماده  ۳۰گزارش می دهد.
 -۶هر عضو حداقل مطابق پرنسیپ های قانون اساسی خویش بایست:
(الؾ) تمام انواع اعالنات ،ترویج و نفالت تنبانو نه تولید تنبانو را توسط اهداؾ ؼیر قانونی ،گمراه نننده ،فریب آمیز
یا احتمال فریب را داشته باشد ،ترویج میدهد ،منع قرار داده ،تا عقیده نادرست را در مورد مختصات ،تؤثیرات صحی،
مخاطرات یا انتشارات آن ایجاد نند.
(ب) بایست تمام آگاهی ها و پیؽام های صحی مقتضی توام با اعالنات ،ترویج و تکفل تنبانو باشد.
(ج) استعمال مستقیم یاؼیرمستقیم انگیزه های را نه فروش وتولیدتنبانورابواسطه مردم تشویق می نماید ،محدود سازد.

(د) اعضا ممنوعیت نامل را عملی نمایند یا اگر عضوی در موقؾ نیست نه ممنوعی تکامل را بنابر اصول قانون
اساسی اش عملی نند ،اعالنات ،ترویج و تکفل تنبانو را در رادیو ،تلویزیون ،مطبوعات چاپی ،یا سایر رسانه ها مانند
انترنت ،در ظرؾ پنج سال محدود سازند.
 -۶اعضا تشویق میشوند تا اقدامات بیشتر از مکلفیت مندرج در پراگراؾ ( ،)۶را عملی نمایند.
 -۶اعضا به منظور انکشاؾ تکنالوژی و سائر مقاصد ضروری تسهیل نننده محو ورود اعالنات بیرونی ،همکاری
می نمایند.
 -۱اعضای نه ممنوعیت باالی انواع معین از اعالنات ،ترویج و تکفل تنبانو دارند ،حق دارند تا ازعبوراعالنات،
ترویج و تکفل تنبانو از سرحد و دخول آن به قلمرو شان ،ممانعت نمایند و مطابق قوانین ملی شان عین مجازات قابل
تطبیق را در اعالنات ،ترویج و تکفل داخلی نه از داخل قلمرو شان تنظیم می شود ،اعمال نمایند .این پروگراؾ ندام
مجازات مشخصی را تائید نمی نند.
 -۳اعضا جزئیات پروتونول نه ایجاب اقدامات مناسب به منظور همکاری بین المللی برای ممنوعیت نامل عبور
اعالنات ،ترویج و تکفل تنبانو از سرحد را نماید ،در نظر می گیرند.
تدابیر کاهش تقاضا به ارتباط اعتیاد و منع تنباکو
مادۀ چهاردهم:
 -۷هریک از اعضا مبتنی بر مدارک علمی و عالیترین اجراآت ،هدایات و رهنمود های واحد ،جامع و مناسبی را با
نظر داشت اهمیت و اولویت ملی ،انکشاؾ و ترویج میدهند .واقدامات مإثرونافی نه توقؾ دهنده استعمال واعتیاد
تنبانو باشد ،توسعه می دهند.
 -۳به منظور رسیدن به این هدؾ ،هریک از اعضا تالش می نمایند تا:
(الؾ) پروگرام های مإثر را به منظور انکشاؾ منع استعمال تنبانو در انستیتوت های تعلیمی ،سهولت های مراقبت
صحی ،محالت نار و محیط ورزش ،ترتیب و تطبیق نمایند.
(ب) شامل نمودن تشخیص و معالجه اعتیاد تنبانو و خدمات مشورتی در مورد منع استعمال تنبانو ،در پروگرام ها،
پالن ها استراتیژی صحت و تعلیم ملی همراه با اشتراک مناسب نار ننان انجمن ها و نار گران اجتماعی.
(ج) مرانز و پروگ رام ها برای مراقبت صحی و توانبخشی برای تشخیص و توصیه ،ممانعت و معالجه اعتیاد تنبانو،
تاسیس نمایند.
(د) با سائر اعضا به منظورتسهیل امکانات دسترسی و استطاعت معالجه و اعتیاد تنبانو توسط تولیدات دارویی مطابق
ماده  ، ۳۳همکاری سازنده آن شامل دارو ها و تولیداتیکه به منظور تصفیه و تشخیص داروها استعمال می شود ،می
گردد.

بخش چهارم
تدابیر به ارتباط کاهش عرضه تنباکو
تجارت غیر قانونی تولیدات تنباکو
مادۀ پانزدهم:
 -۰اعضا معترؾ به محو تمام اشکال تجارت ؼیر قانونی تولیدات تنبانو ،به شمول قاچاق ،تولید ؼیر قانونی و جعل،
بوده و قوانین ملی مربوط را انکشاؾ و تطبیق می نمایند ،بر عالوه موافقتنامه های محلی ،منطقوی و جهانی از جمله
اجزای اساسی ننترول تنبانو می باشد.
 -۳هر عضو به منظور تضمین گ ذاشتن عالمت روی تمام پانت ها و بسته های تولیدات تنبانو و تمام بسته های
خارجی این تولیدات جهت معاونت درتشخیص تولیدات تنبانوی اصل،تدابیرمإثرتقنینی،اجرائیوی،اداری وسائراقدامات
دیگررا اتخاذ وعملی می نمایند و مطابق قوانین ملی و موافقتنامه های دو جانبه و چند جانبه در زمینه اعضا را در
تشخیص نقاط انحرافی و رمزی اسناد نمک و فعالیت تولیدات تنبانو وحالت قانونی شانرا ننترول می نمایند .بر عالوه
هر عضو باید:
(الؾ) ایجاب می نند نه یونت پانت ها و بسته های تولیدات تنبانو برای استفاده فروش پرچون و عمده نه در
مارنیت های داخلی فروخته می شود ،حامل مارک " فروش صرؾ داخل ( نام نشور ،محل ،منطقه و ایالت را درج
نماید) اجازه داده شده است" یا حامل سائر عالمت مإثر نه معین نننده محل نهائی ،یا عالمتی نه مقامات را در
تشخیص مشروع بودن فروش تولید در مارنیت داخلی ،معاونت نماید ،باشد.
(ب) انکشاؾ پیگیری و تعقیب مقتضی را جهت تؤمین بیشتر سیستم توزیع و معاونت تحقیق و بازجوئی تجارت ؼیر
قانونی ،در نظر گیرند.
 -۲هر عضو مکلؾ است تا معلومات بسته ها یا مارک نه در پراگراؾ دوم این ماده مشخص گردیده ،به قسم خوانا
آماده یا به زبان یا زبان های اصلی آن ظاهر خواهد نرد.
 -۶هر یک از اعضا با مفکوره محو تجارت ؼیر قانونی تولیدات تنبانو ،باید:
(الؾ) مطابق قوانین ملی و موافقتنامه های قابل اجرا دو جانبه و چند جانبه مربوط ،اسناد در مورد انتقال سرحدی
تجارت تولیدات تنبانو به شمول تجارت ؼیر قانونی را مالحظه و جمع آوری نموده و معلومات میان گمرنات ،تکس و
سائر اسناد را ،تبادله نمایند.
(ب) قوانین را با مجازات و جریمه مناسب بر علیه تجارت ؼیر قانونی تولیدات تنبانو بشمول جعل و قاچاق سگرت،
تصویب وانفاذ می نمایند.
(ج) اقدامات مناسبی را اتخاذ نمایند تا تمام تجهیزات تولیدی ،جعلی قاچاق سگرت و سایر تولیدات تنبانو را مصادره

نموده و با استفاده از میتود های ممکن و موجود در قانون ملی نه مضر به محیط زیست نباشد ،منهدم گردد.
(د) اقداماتی نه به منظور مشاهده اسناد و ننترول ذخیره و توزیع تولیدات تنبانو نه تحت مهلت قانونی ( تعویق) تکس
ها و عوارض گمرنی در محدوده قلمرو شان قرار می گیرند ،اتخاذ و عملی نمایند.
(هـ) اقدامات مناسبی را جهت فراهم نمودن مصادره صادراتی نه ناشی از تجارت ؼیر قانونی تولیدات تنبانو باشد،
اتخاذ نماید.
 -۶معلوماتی نه به اساس اجزا ( ۶الؾ) و ( ۶د) این ماده جمع گردیده ،مطابق ماده  ۳۰به طور مناسب بصورت
مجموع توسط اعضا در راپور نوبتی به ننفرانس اعضا ،تهیه گردد.
 -۶اعضا به طور مقتضی و مطابق قوانین ملی ،همکاری میان دفاتر ملی همچنان میان سازمان های ملی و بین المللی
چنانکه ارتباط با تحقیق ،تعقیب و اقدامات داشته باشد ،با مفکوره محو تجارت ؼیر قانونی تولیدات تنبانو ،انکشاؾ
میدهند .تانید ویژه روی همکاری منطقه ای و یا پائینتر از سطح منطقه به منظور مبارزه تجارت نا مشروع تولیدات
تنبانو ،جاگزین گردد.
 -۱هر عضو به منظور اتخاذ و تطبیق اقدامات بیشتر بشمول جواز ،سعی و تالش میکند ،تا تولید و توزیع تولیدات
تنبانو را ،بخاطر جلوگیری تجارت ؼیر قانونی ،ننترول و تنظیم نند.
فروش به اطفال و فروش بواسطه آنها
مادۀ شانزدهم:
 -۰هریک از اعضا به منظور منع فروش تولیدات تنبانو به اشخاص نه سن شان پائینتر از سنی بوده نه در قوانین
محلی ،ملی تنظیم شده و یا پائینتر از  ۰۳سال باشد ،تدابیر مإثر تقنینی ،اجرائیوی و اداری یا سائر تدابیر را در
سطوح دولت ،اتخاذ و تطبیق می نماید .این تدابیر شامل:
(الؾ) بایست تمام فروشنده های تولیدات تنبانو یک شاخص واضح و برجسته در روی اشیائی مورد فروش خویش
راجع به ممنوعیت فروش تنبانو به اشخاص نا بالػ ،قراردهند ،و در صورت ابهام ازهرخریدارتنبانو تقاضا می گردد
تا مدارک مقتضی نه به سن نامل حقوقی رسیده اند ،تهیه نمایند.
(ب) فروش تولیدات تنبانو را نه بصورت مستقیم امکانات دسترسی به آن باشد ،مانند ؼرفه های فروش ،منع نمایند.
(ج) تولید و فروش شرینی ها ،خوراک های مختصر ،بازیچه ها و سائر ناالها به شکل تولیدات تنبانو جالب توجه
اطفال باشد ،ممنوع گردد.
(د)ازعدم دسترسی اطفال به ماشین های خودنار وترویج فروش تنبانو به اطفال درساحه صالحیت شان ،مراقبت
نمایند.
 -۳هر عضو ممنوعیت توزیع فروش آزاد تولیدات تنبانو را به عامه مردم به خصوص اطفال ،انکشاؾ میدهد.

 -۲هر عضو ؼرض منع فروش سگرت به صورت انفرادی ،یا بقسم پانت های نوچک نه دسترسی چنین تولیدات را
به اطفال میسر میسازد ،سعی و نوشش می نمایند.
 -۶اعضا معترؾ اند تا به منظور افزایش مإثریت خویش ،تدابیر را برای منع فروش تولیدات تنبانو به اطفال ،پیوست
با سائر مواد شامل این ننوانسیون ،عملی نمایند.
 -۶هرعضو توسط اعالمیه نتبی الزامی حین امضاء ،تصویب ،قبولی و موافقت ننوانسیون یا بعد از آن ،تعهد خود را
جهت منع نامل ترویج ماشین های خود نار تنبانو در حدود صالحیت شان ،نشان میدهد.
 -۶هرعضو تدابیرموثری تقنینی اجرئیوی ،اداری وسائر تدابیررا به شمول جزا ها برای فروشنده ها و توزیع ننندگان
تنبانو جهت تؤمین اجرای مکلفیت های مندرجه پراگراؾ های  ۰الی  ۶ماده ،اتخاذ و عملی می نمایند.
 -۱هر عضو به طور مقتضی تدابیر موثری تقنینی ،اجرائیوی ،اداری و سایر اقدامات را به منظور منع فروش تولیدات
تنبانو توسط اشخاص نه سن شان نمتر ازسن مندرج قوانین محلی و ملی یا ( )۰۳سال باشد ،اتخاذ وعملی نمایند.
شر ایط حمایت برای فعالیت های بدیل قابل دوام اقتصادی
مادۀ هفدهم:
اعضا در همکاری با یکدیگر همراه با سازمان های بین المللی و منطقوی بین الحکومتی ذیصالح ،برای نارننان،
نشت ننند گان و در بعضی موارد برای فروشنده های انفرادی بدیل های قابل دوام اقتصادی را بطور مقتضی توسعه
می دهند.

بخش پنجم
محافظت محیط زیست
محافظت محیط زیست و صحت اشخاص
مادۀ هجدهم:
اعضاء جهت اجرای مکلفیت هایشان تحت این ننوانسیون موافق اند برای حفظ محیط زیست و صحت اشخاص در
رابطه با محیط زیست به ارتباط زرع تنبانو و تولید آن در حدود قلمرو مربوط شان توجه مقتضی داشته باشند.

بخش ششم:
تحقیقات به ارتباط مسئولیت
مسئولیت
مادۀ نزدهم:
 -۷نشورهای عضو به منظور جلوگیری از تنبانو تا جائیکه ضرورت است قوانین جدیدی را وضع می نمایند ،یا
قوانین موجوده خویش را در این زمینه انکشاؾ می دهند تا در ارتباط مسئولیت جنائی و مدنی سمبول جبران خساره
رسیدگی نمایند.
 -۳اعضا در میان خود همکاری نموده و در تبادل معلومات از طریق نانفرانس ها در تطابق با ماده  ۳۰نمک می
نمایند و این امر شامل موارد ذیل می باشد:
(الؾ) معلومات در مورد اضرار صحی در امر استفاده از محصوالت تنبانو و تعداد معتادین به استعمال ننندگان
تنبانو را مطابق به ماده  ۳۱فقره سوم جزء الؾ.
(ب) معلومات در زمینه قوانین و مقررات نافذه و همچنان قوانین مقتضی.
 -۲نشورهای عضو ،طوری نه مناسب باشد و به آن اتفاق صورت گرفته باشد در زمینه اجراآت قانونی طبق قوانین،
پالیسی ها ،پرنتیک های حقوقی و قرار داد های مرعی االجرا یکدیگر را در رابطه به مسئولیت های جزائی و مدنی
نمک می نمایند.
 -۶این ننوانسیون به هیچ وجه حق توسل به محکمه را از یک عضو سلب نرده نمیتواند.
 -۶ننفرانس نشورهای عضو در صورت امکان و در وقت مناسب با نظر داشت نار های انجام شده در عرصه های
بین المللی مربوطه ،موضوعات مربوط به مسئولیت به شمول دریافت راه های حل به این موضوعات و وسایل درست
برای نمک عنداالقتضاء را در قوانین مربوطه و دیگر فعالیت های خود می گنجانند.

بخش هفتم
همکاری و انتقال معلومات عملی و تخنیکی
تحقیق ،نظارت و تبادله معلومات
مادۀ بیستم:
 -۷اعضای ننوانسیون متعهد میشوند تا تحقیقات ملی را انکشاؾ بخشیده و آنرا ترویج دهند و پروگرام های تحقیقاتی
را در سطح ملی و بین المللی در زمینه جلوگیری تنبانو همآهنگ سازند .بدین منظور آنها فعالیت های ذیل را انجام
میدهند:
(الؾ) تحقیقات و ارزیابی علمی را مستقیما یا توسط مإسسات و دیگر نهاد های بین الحکومتی با صالحیت آؼاز نموده
با آنها همکاری مینماید و بدین منظور تحقیقات معین و جلوگیری نننده مصارؾ تنبانو را تشویق و ترویج نموده و
عرضه تنبانو را ناهش داده و محصوالت بدیل را معرفی مینماید.
(ب) با دیگر نهاد ها و موسسات با صالحیت بین الحکومتی و محلی در راستای آموزش آنانیکه مصروؾ فعالیت های
جلوگیری تنبانو هستند نمک نموده ،تحقیقات ،تطبیق و ارزیابی را در زمینه تشویق و تقویت می نماید.
 -۳اعضای ننوانسیون پروگرامهای مإثر ،بزرگ و نار آمد را به منظور ناهش دادن مصرؾ تنبانو برای نظارت
ننند گان ملی ،منطقوی و جهانی روی دست گرفته و آنرا عملی می نمایند .بدین منظور اعضاء باید پروگرام های
نظارت تنبانو را با پروگرام های نظارت صحت همنوا ساخته تا بطور مقایسوی به سطح ملی و بین المللی ارزیابی
شده بتواند.
 -۲اعضاء اهمیت نمک های مالی و تخنیکی را از مإسسات و دیگر نهاد های ملی و بین المللی ،نامأل درک می
نماید ،هر عضو نوشش مینماید تا:
(الؾ) یک سیستم ملی را برای نظارت از مصرؾ دامنگیر تنبانو و شاخص های اجتماعی ،اقتصادی و صحی آن
ایجاد نمایند.
(ب) با دیگر مإسسات و نهاد های ملی و بین المللی به شمول مإسسات دولتی و ؼیر دولتی در رابطه نظارت از
تنبانو و تبادله معلومات شاخصهای ذنر شده در پراگراؾ سوم جزء (الؾ) این ماده ،همکاری نمایند.
(ج) با سازمان صحی جهان در انکشاؾ رهنمود ها یا طرز العمل ها برای جمع آوری ،ارزیابی و نشر معلومات
نظارت مربوط به تنبانو همکاری می نمایند.
 -۶اعضا این ننوانسیون در تطابق با قوانین ملی خود ،معلومات علمی ،تخنیکی ،اجتماعی ،اقتصادی ،تجارتی و
حقوقی موجود را تشویق و زمینه های دسترسی به آنرا فراهم میسازند و همچنان معلومات در مورد پرنتیک های
صنعتی و نشت تنبانو را نه مربوط به این ننوانسیون باشد در دسترس دیگر اعضاء قرار می دهند.

بخاطر بدست آو ردن این هدؾ نیاز مندی های خاص نشور های عضوء رو به انکشاؾ و نشورهای در حال گزار
اقتصادی را در نظر می گیرند.
هر عضو نوشش بخرچ می دهد تا:
(الؾ) یک بانک اطالعاتی از قوانین و مقررات جدید را در مورد جلوگیری از تنبانو ایجاد و معلومات را در مورد
تطبیق این مقررات و همچنان قوانین موجوده نگهداری نموده و در زمینه انکشاؾ پروگرامهای جلوگیری نننده به
سطح منطقه و جهان با دیگر اعضا همکاری می نماید.
(ب) اطالعات را از پروگرام های نظارتی مطابق فقره سوم جزء الؾ این ماده بطور مداوم جمع آوری و آنرا
نگهداری می نماید.
(ج) در زمینه ایجاد و نگ هداری یک سیستم جهانی برای جمع آوری و پخش منظم معلومات در رابطه به تولید ،ساخت
تنبانو و دیگر فعالیت های صنعتی نه باالی این ننوانسیون یا فعالیت های جلوگیری نننده ملی ،تاثیر گزار بوده ،با
مإسسات ذیصالح بین المللی همکاری می نماید.
 -۶اعضای این ننوانسیون باید در سطح منطقه و جهان با مإسسات بین الحکومتی و نهاد های مالی و انکشافی نه آنها
عضو آن میباشد ،همکاری نمایند تا زمینه های تشویق و ترویج منابع مالی و تخنیکی به سکرتریت فراهم ساخته شود
و از آن طریق به نشور های روبه انکشاؾ و نشور های در حال گزار اقتصادی ،نمک شده تا آن ها بتوانند تحقیقات،
نظارت و تبادله معلومات را در زمینه فراهم سازند.
گزارش دهی و تبادله معلومات
مادۀ بیست و یکم:
 -۷هر عضو گ زارش های دوره ای خود را راجع به تطبیق این ننوانسیون از طریق سکرتریت ( داراالنشاء) به
ننفرنس نشورهای عضو تسلیم می نماید و در آن باید موارد آتی تذنر یابد:
(الؾ) معلومات در رابطه به اقدامات انجام شده قانونی ،اجرائیوی ،اداری یا دیگر اقداماتی نه برای تطبیق این
ننوانسیون صورت گرفته باشد.
(ب)معلومات دررابطه به موانع نه درتطبیق این ننوانسیون بروزنرده وگام های برداشته شده برای دورساختن آن ها.
(ج) معلومات درمورد نمکهای مالی وتخنیکی فراهم ساخته شده یا دریافت شده برای فعالیت های جلوگیری از تنبانو.
(د) معلومات در رابطه به نظارت و تحقیقات ذنر شده در ماده (.)۳۱
(هـ) معلومات در موضوعات ذنر شده مواد  :۰۶،۶ :۰۲ ،)D( ۶ :۰۲،۲ :۳،۰۲ :۲،۶و .۳،۰۹
 -۳تکرر و حجم همچو گزارش ها برای هر عضو توسط ننفرانس نشور های عضو تصمیم گرفته میشود .هر عضو

گزارش ابتدائی خود را در خالل دو سال بعد از عضویتش در این ننوانسیون تقدیم می نماید.
 -۲ننفرانس نشورهای عضو مطابق ماده  ۳۳و  ۳۶ترتیبات را به منظور نمک نشور های عضو روبه انکشاؾ و
نشور های دارای اقتصاد در حال گزار ،بنا به در خواست آنها ،رویدست می گیرد تا مکلفیت آن ها را در این ماده
برآورده سازد.
 -۶گ زارشدهی و تبادله معلومات تحت این ننوانسیون تابع محرمیت قوانین محلی می باشد .نشورهای عضو حسب
توافق محرمیت ،معلومات تبادله شده را حفظ می نمایند.
همکاری در زمینه های علمی ،تخنیکی و حقوقی و تهیه کار شناس مربوطه
مادۀ بیست و دوم:
 -۷اعضاء به طور مستقیم یا توسط نهاد های با صالحیت بین المللی برای تقویت بخشیدن ظرفیت خود به منظور
برآورده ساختن مکلفیت های این ننوانسیون با یکدیگر همکاری می نمایند و در این راستا نیازمندی های نشور های
رو به انکشاؾ و نشور های در حال گزار اقتصادی را در نظر می گیرد.
چنین همکاری ها به منظور انتقال تکنالوژی و تهیه نار شناس تخنیکی ،علمی ،و حقوقی حسب توافق بوده تا
ستراتیژی ها ،پالن ها و پروگرام های ملی را برای جلوگیری از مصرؾ تنبانو ایجاد و تقویت بخشد.
چنین همکاری ها شامل:
(الؾ) تسهیالت برای انکشاؾ ،انتقال و فراهم آوری تکنالوژی ،علم ،مهارت ها ،بلند بردن ظرفیت و تهیه نار شناس
مربوط به جلوگیری از تنبانو می باشد.
(ب) تهیه نار شناس حقوقی ،علمی ،تخنیکی و دیگر نارشناسان برای ایجاد و تقویت بخشیدن ستراتیژی ها ،پالنها،
پروگرام های ملی بوده تا زمینه تطبیق این ننوانسیون برای جلوگیری از تنبانو فراهم شود:
( )۰عنداالقتضاء نمک در راستای انکشاؾ مإسسه قانونگذاری قوی و همچنان پروگرام های تخنیکی به شمول
جلوگیری از ورود و ترویج تنبانو و حفاظت از در معرض قرار داشتن دود تنبانو.
( ) ۳نمک تا حد مناسب برای نار ننان عرصه تنبانو در انکشاؾ بدیل معیشت اقتصادی و حقوقی مناسب از طریق
اقتصاد خود نفا.
( )۲نمک تا حد مناسب تنبانو ناران برای تؽییر نشت تنبانو به محصوالت دیگر از طریق اقتصاد خود نفا.
(ج) نمک برای تریننگ های مناسب و پروگرام های سازنده برای نارمندان مربوطه در تطابق با ماده (.)۰۳
(د) تهیه و فراهم آوری مواد و تجهیزات ضروری و همچنان نمک های لوژستیکی برای ستراتیژی ها ،پروگرام ها و
پالن ها جلوگیری از تنبانو.

(هـ) معرفی طرق جلوگیری از تنبانو بشمول معالجه درست معتادین نیکوتین.
(و) زمینه سازی برای تحقیقات بیشتر در راستای امکان پذیری عالج درست معتادین نکوتین.
 -۳ننفرانس اعضاء از طریق نمک های مالی جمع آوری شده مطابق به ماده  ،۳۶زمینه های انتقال نار شناسان
حقوقی و علمی و تکنالوژی را مهیا سازد.

بخش هشتم
ترتیبات اصولی و منابع مالی
کنفرانس اعضا و گروپ ها
مادۀ بیست و سوم:
 -۰به موجب این ننوانسیون یک ننفرانس اعضاء تؤسیس می شود .اولین جلسه این ننفرانس یک سال بعد از مرعی
االجرا قرار گرفتن این ننوانسیون توسط سازمان صحی جهان برگزار خواهد شد .محل و وقت جلسات بعدی در اولین
جلسه ننفرانس تصمیم گرفته می شود.
 -۳جلسات اضطراری ننفرانس اعضاء حسب ضرورت و یا به اثر در خواستی نتبی یکی از اعضا دایر شده می
تواند ،مشروط بر اینکه در مدت شش ماه بعد از سپردن تقاضا در نزد داراالنشاء ننوانسیون ،تقاضای مذنور توسط
یک ثلث از اعضاء تائید شده باشد.
 -۲ننفرانس اعضاء در اولین جلسه خود پروسیجر ناری خود را به اساس آرای عمومی ،انتخاب می نمایند.
 -۶ننفرانس اعضاء ذریعه آرای عمومی قواعد مربوط به امور مالی خود را وضع نموده و همچنان امور مربوط به
نمک مالی نهاد های فرعی و فعالیت های داراالنشاء را نه ایجاب مصارؾ مالی را می نماید ایجاد می نماید.
در هرجلسه عادی خود بودجه برای دوره مالی تا جلسه عادی بعدی وضع می نماید.
 -۶ننفرانس اعضاء از چگونگی تطبیق این ننوانسیون مراقبت نموده و تصامیم الزمه را برای تطبیق بهتر آن اتخاذ
می نماید و برای این مامول پروتونول ها ،ضمایم و تعدیالت را مطابق به مواد  ۳۹،۳۳و  ۲۲وارد می نماید.
بدین منظور ننفرانس اعضاء نار های ذیل را انجام می دهد:
(الؾ) تقویت و فراهم آوری زمینه های تبادل معلومات مطابق به مواد  ۳۱و .۳۰
(ب) تقویت و رهبری انکشافات و نار برد طرق مقایسوی دورانی برای تحقیقات و جمع آوری معلومات به منظور
تطبیق این ننوانسیون بر عالوه راه های مذنور در ماده .۳۱

(ج) تقویت بخشیدن انکشافات ،تطبیق و ارزیابی ستراتیژی ها ،پالنها و پروگرام ها و همچنان پالیسی های قانونگذاری
و دیگر اقدامات مناسب.
(د) مالحظه راپور های تقدیم شده از طرؾ اعضاء مطابق به ماده  ۳۰و انتخاب راپور های منظم برای تطبیق این
ننوانسیون.
(هـ) تطبیق و فراهم آوری زمینه های منسجم سازی منابع مالی برای تطبیق این ننوانسیون مطابق به ماده .۳۶
(و) تؤسیس نهاد های فرعی حسب ضرورت برای بدست آوردن اهداؾ این ننوانسیون.
(ز) در خواست برای همکاری ،عرضه خدمت و ارائه معلومات از ارگان های با صالحیت مربوطه ،نهاد های سیستم
ملل متحد ،مإسسات بین المللی و منطقوی بین الحکومتی ،مإسسات ؼیر دولتی ودیگر نهاد ها برای تقویت بخشیدن
تطبیق این ننوانسیون.
(ح) و دیگر راه های نه برای حصول مقاصد این ننوانسیون در روشنی تجارب حاصله مإثر واقع می گردد.
 -۶ننفرانس اعضاء میعاد را برای اشتراک ناظرین در پروسیجر ناری خود ایجاد می نماید.
داراالنشاء
مادۀ بیست و چهارم:
 -۰ننفرانس اعضاء یک داراالنشاء را ایجاد نموده و ترتیبات ناری آنرا تعیین مینماید .ننفرانس اعضاء نوشش
مینمایند تا این نار را در اولین جلسه خود انجام دهند.
 -۳تا زمان ایجاد همچو یک داراالنشاء  ،نارهای داراالنشاء توسط سازمان صحی جهان پیش برده میشود.
 -۲نار های داراالنشاء قرار ذیل است:
(الؾ) ترتیبات برای جلسات ننفرانس اعضاء و دیگر نهاد های فرعی آن وتهیه خدمات مربوط به آن.
(ب) انتقال راپور های واصله مطابق به این ننوانسیون.
(ج) عنداالقتضاء ارائه نمک به اعضاء خصوصا نشور های عضو رو به انکشاؾ و در حال گزار اقتصادی در جمع
آوری و انتقال معلومات ضروری مطابق به احکام این ننوانسیون.
(د) تهیه گ زارش فعالیتهای خود مطابق به ننوانسیون و تحت رهنمای ننفرانس اعضاء و تقدیم نمودن آن به ننفرانس
اعضاء.
(هـ) تحت رهنمایی ننفرانس اعضاء تعیین نمودن همکاری ضروری با مإسسات بین المللی و بین الحکومتی منطقوی
و دیگر نهادها.

(و) تحت رهنمایی ننفرانس اعضاء شمولیت به ترتیبات اداری یا مقاوله وی ایکه برای پیشبرد نار های خود مإثر می
باشد.
(ز) انجام دادن دیگر وظایفی نه توسط ننوانسیون و پروتونول های آن مشخص گردیده و همچنان انجام وظایفی نه
توسط ننفرانس اعضاء تعیین می گردد.
روابط میان کنفرانس اعضا و سازمان های بین الحکومتی
مادۀ بیست و پنجم:
به منظور حصول مقاصد این ننوانسیون و ارائه همکاری تخنیکی و مالی ،ننفرانس اعضاء از مإسسات با صالحیت
بین المللی و منطقوی و ؼیره نهاد های مالی و انکشافی ،تقاضای درخواست همکاری می نماید.
منابع مالی
مادۀ بیست و ششم:
 -۰اعضاء این ننوانسیون از نقش پر اهمیت نه منابع مالی در برآورده ساختن این اهداؾ بازی مینماید ،آگاه اند.
 -۳هر عضو به منظور حصول مقاصد این ننوانسیون مطابق به پالن ملی ،اولویت ها و پروگرام های خود نمک
های مالی را ارائه می دارد.
 -۲اعضاء این ننوانسیون مجراهای دو جانبه ،منطقه ای ،محلی وؼیره را برای استفاده منابع مالی تشویق می نمایند تا
در زمینه تقویت بخشیدن پروگرام های جلوگیری نننده تنبانو به نشور های رو به انکشاؾ و نشور های دارای
اقتصاد گزار ،نمک نمایند .در عین زمان تالش برای تبدیلی نشت های مفید در بدل تنبانو از طریق ستراتیژی های
انکشافی ملی برای انکشاؾ دوامدار و خود نفا ،ادامه داده می شود.
 -۶اعضای نه نمایندگی در مإسسات مربوطه بین المللی ،منطقوی و بین الحکومتی و در نهاد های مالی و انکشافی
می شوند ،سعی می نمایند نه این نهاد ها را تشویق نمایند تا برای نشورهای رو به انکشاؾ و نشورهای عضو در
حال گ زار اقتصادی برای برآورده ساختن مکلفیت های شان در قبال این ننوانسیون نمک های مالی نمایند ،بدون
اینکه حق اشتراک شان در این مإسسات محدود شود.
 -۶اعضاء موافقه می نمایند نه:
(الؾ) به منظور برآورده ساختن مکلفیت های اعضای این ننوانسیون ،تمام منابع مالی ،تخنیکی و ؼیره خصوصی و
عمومی را نه برای فعالیت های جلوگیری تنبانو موجود بوده ،منسجم ساخته و برای استفاده اعضاء در اختیار آن ها
قرار می دهد ،خصوصا برای نشور های رو به انکشاؾ و نشور های در حال گزار اقتصادی.
(ب) عنداالقتضاء داراالنشاء در صورت موجودیت منابع مالی به نشور های درحال گزار اقتصادی توصیه مینماید تا
از این منابع استفاده نموده و مکلفیت های خود را برای تطبیق این ننوانسیون انجام دهند.

(ج) ننفرانس اعضاء در اولین جلسه خود تمام منابع مالی موجوده را بررسی نموده و میکانیزم های نمک را نه
باساس تحقیقات انجام شده داراالنشاء ودیگرمعلومات بدست آورده می باشد ،روی دست گرفته و تناسب آنرا می سنجد.
(د ) با در نظرداشت بررسی اعضاء تصامیم خود را در جهت ضرورت برای تقویت بخشیدن میکانیزم موجود اتخاذ
نموده یا بر ای ایجاد و تؤسیس یک نمک مالی جهانی داوطلب و یا هم دیگر میکانیزم نار آمدیکه بتواند منابع مالی
بیشتری را حسب ضرورت جمع آوری نماید ،اقدام می نمایند تا نمک های مالی بهتر برای برآورده ساختن اهداؾ این
ننوانسیون به نشور های رو به انکشاؾ و نشور های در حال گزار اقتصادی صورت گیرد.

بخش نهم
حل اختالفات

حل اختالفات
مادۀ بیست و هفتم:
 -۰در صورت بروز اختالفات میان دو و یا بیشتر از دو عضو این ننوانسیون روی مسئله تفسیر یا تطبیق آن ،اعضاء
مربوطه مجرا های دیپلوماتیک را برای گفت و شنود یا دیگر طرق حل اختالفات صلح آمیز را جستجو می نمایند.
مانند مساعی جمیله ،میانجیگری یا توافق در صورت ؼیر مإثر بودن مواد فوق الذنر اعضاء این ننوانسیون تبرئه
نمی گردند تا مسئولیت های خود را در قبال این ننوانسیون عملی نمایند.
 -۳حین تصویب ،قبولیت ،منظوری ،تائید رسمی یا الحاق به این ننوانسیون یا در هر وقتی دیگر بعد از آن ،دولت یا
مإسسه اقت صادی منطقوی به طور نتبی در نزد امین ( متصدی) ،این امر را واضح می سازد نه در صورت عدم
رسیدن به راه های مسالمت آمیز حل اختالفات مذنور در پراگراؾ اول این ماده ،به طور اجباری حکمیت آرای
عمومی ننفرانس اعضاء را می پذیرد.
 -۲احکام این ماده باالی اعضای این ننوانسیون نه عضو یک پروتونول می باشند نیز قابل تطبیق می باشد ،مگر
اینکه طور دیگری صراحت داشته باشد.

بخش دهم
انکشاف و توسعه کنوانسیون
تعدیالت در کنوانسیون
مادۀ بیست و هشتم:
 -۰هر عضو می تواند پیشنهاد تعدیالت در این ننوانسیون را نماید .چنین تعدیالت توسط ننفرانس اعضاء تحت ؼور
و بررسی قرار می گیرد.
 -۳تعدیالت در ننوانسیون توسط ننفرانس اعضاء وضع می گردد .متن پیشنهادیه تعدیالت مورد بحث حد اقل شش ماه
قبل از جلسه ایکه بدین منظور دایر می گردد از طریق داراالنشاء به اعضاء ابالغ می گردد.
همچنان داراالنشاء تعدیالت پیشنهاد شده را به امضاء ننندگان ننوانسیون و برای معلومات به امین (متصدی) ابالغ
می دارد.
 -۲اعضاء نوشش به خرچ می دهند تا از طریق توافق آراء عمومی باالی تعدیالت پیشنهاد شده به توافق برسند .اگر
توافق از طریق آراء عمومی امکان پذیر نبود ،تعدیالت از طریق انثریت ثلث آرای اعضاء موجود رأی ده در جلسه،
وارد می گردد.
به منظور این ماده نه می گوید (( :اعضاء موجود و رأی ده ،اعضا حضور بهم رسانده و از حق رأی خود به نفع یا
به خالؾ آن از رأی خود استفاده می نند)) هر تعدیالت وارد شده از طریق داراالنشاء به امین (متصدی) و او بالنو به
آنرا به اعضای برای پذیرفتن ابالغ می دارد.
 -۶مواد قبولی تعدیالت به امین (متصدی) سپرده می شود .هر تعدیل وارد شده مطابق پاراگراؾ سوم این ماده در
روز نودم از سپردن قبولی در نزد امین ( متصدی) نه دو ثلث آنرا پذیرفته باشد ،مرعی االجرا قرار می گیرد.
 -۶تعدیالت در حصه دیگر اعضاء در روز نودم پذیرش آن در نزد امین ( متصدی) مرعی االجرا پنداشته می شود.
تصویب و تعدیل ضمایم کنوانسیون
مادۀ بیست و نهم:
 -۰ضمائم و تعدیالت در این ننوانسیون مطابق به پروسیجر ذنر شده در ماده  ۳۳پیشنهاد ،تصویب و نافذ می گردد.
 -۳ضمائم جزء الینفک این ننوانسیون به شمار میرود و مراجعه به ننوانسیون در عین زمان مراجعه به ضمایم را
می رساند.
 -۲ضمائم منحصر به لست ،شکل و دیگر موارد تشریحی مربوطه به نار های پروسیجری ،علمی یا اداری ،می
باشد.

بخش یازدهم
احکام نهائی

استثناآت
مادۀ سی ام:
هیچ نوع استثناآت در این ننوانسیون وارد شده نمی تواند.

گناره گیری
مادۀ سی و یکم:
 -۰بعد از گذشت دوسال از انفاذ بودن این ننوانسیون در حق یک عضو ،آن عضو می تواند ذریعه یک اطالعیه به
امین ( متصدی) ،از این ننوانسیون نناره گیری نند.
 -۳چنین نناره گیری بعد از گذشت یک سال از دریافت اطالعیه توسط امین ( متصدی) ،صورت می پذیرد یا از هر
تاریخ دیگری نه در اطالعیه نناره گیری مشخص شده باشد.
 -۲هر عضوی نه از ننوانسیون نناره گیری نموده ،بدین معنی است نه از تمام پروتونول های نه مربوط این
ننوانسیون می باشد ،نناره گیری نموده است.
حق رأی دهی
مادۀ سی و دوم:
 -۰هر عضو این ننوانسیون به استثنای پراگراؾ دوم این ماده ،دارای حق یک رأی می باشد.
 -۳مإ سسات همکاری اقتصادی منطقوی در قضایای داخل صالحیت خود به تناسب ،تعداد عضویت شان در
ننوانسیون دارای حق رأی می باشد.چنین زمانی نه یکی از اعضای آن از رأی دهی خود استفاده نرده باشد ،مإسسه
در حق آن عضو حق رأی دهی را ندارد.
پیش نویس سند( پروتوکول)
 -۷هر عضو می تواند پروتونول را در این ننوانسیون پیشنهاد نماید .چنین پرتونول توسط ننفرانس اعضاء مورد
ؼور قرار می گیرد.

 -۳ننفرانس اعضاء می تواند پروتونول را در این ننوانسیون اختیار نماید .در مورد گزینش پروتونول ،نوشش
بخرچ داده میشود تا توافق آرا صورت گیرد .در صورتیکه برای انتخاب پروتونول رسیدن به توافق آرا ناممکن باشد
و راه های وصول به آن هم امکان پذیرنباشد ،پروتونول از طریق انثریت سه چهارم اعضاء موجود رای دهنده
انتخاب نرده می شود .به منظور این ماده اعضاء موجود ورای دهنده به اعضای اطالق می گردد نه در جلسه
حضور داشته و رای موافق و یا مخالفت می دهند.
 -۲متن پیشنهادی پروتونول توسط داراالنشاء حداقل در مدت شش ماه قبل از جلسه انتخاب پروتونول به اعضاء ابالغ
می گردد.
 -۶تنها اعضای این ننوانسیون عضو پروتونول شده می توانند.
 -۶پروتونول مربوط به این ننوانسیون فقط در مورد اعضاء آن قابل انفاذ می باشد و همچنان اعضای یک پروتونول
مربوطه می توانند در قضایای مربوط به آن تصامیم اتخاذ نمایند.
 -۶شرایط مربوط به مرعی االجراء گردیدن هر پروتونول در مواد گنجانیده می شود.
صحه گذاشتن (امضاء)
مادۀ سی و چهارم:
این ننوانسیون برای امضاء به هر عضو سازمان صحی جهان و به نشوری نه عضو آن نبوده و النن عضو ملل
متحد و عضو همکاری اقتصادی منطقه می باشد در مقر سازمان صحی جهان در ژنیو سر از تاریخ  ۰۶جون ۳۱۱۲
الی  ۳۳جون  ۳۱۱۲و بعد از آن در مقر ملل متحد در نیویارک سر از تاریخ  ۲۱جون  ۳۱۱۲الی  ۳۹جون ۳۱۱۶
باز می باشد.
تصویب ،پذیرش ،منظوری ،تائید رسمی یا الحاق
مادۀ سی و پنجم:
 -۰این ننوانسیون تابع تصویب ،پذیرش ،منظوری ،یا الحاق توسط نشورها بوده و توسط سازمان های همکاری
اقتصادی تابع تائید رسمی یا الحاق می باشد.
این ننوانسیون برای الحاق بعد از ختم تاریخ امضاء باز می باشد ،مواد مصوبه ،پذیرش ،منظوری ،تائید رسمی یا
الحاق به امین ( متصدی) سپرده می شود.
 -۳هر سازمان همکاری اقتصادی نه عضو این ننوانسیون می گردد و نشور های عضو آن در این ننوانسیون عضو
نمی باشد ،مکلؾ به رعایت احکام این ننوانسیون میباشد .در ارتباط به سازمان های نه یکی یا بیشتر از یک اعضای
آن در عین زمان عضو این ننوانسیون گردیده ،سازمان مربوطه و نشور عضو در رابطه به مسئولیت های مربوط به
این ننوانسیون تصمیم خواهند گرفت .در چنین حاالت ،سازمان سازمان واعضا حق ندارند همزمان حقوق مندرج
ننوانسیون استفاده نماید.

 -۲سازمان های همکاری اقتصادی در مواد تائید رسمی یا در مواد الحاقیه خود حدود صالحیت خود را در قضایای
مربوط به ننوانسیون مشخص بدارند ،چنین سازمان ها تعدیالتی نه درحدود صالحیت شان صورت گرفته امین
(متصدی) را آگاه ساخته و آن بالنوبه خود موضوع را به اعضاء ابالغ می دارد.
انفاذ
مادۀ سی و ششم:
 -۰این ننوانسیون درست در نودم روز پس از دریافت چهلمین نامه تصویبیه ،پذیرش ،منظوری ،تائید رسمی یا
الحاقیه به امین ( متصدی) قدرت اجرایی می باید.
 -۳هرگاه حکومتی بعد از دریافت احکام مندرج پاراگراؾ اول این ماده به این ننوانسیون بپیوندد ،تاریخ اجرائی برای
آن حکومت  ۹روز بعد از دریافت نامه تصوبیه ،پذیرش ،منظوری و یا الحاقیه می باید.
 -۲هر سازمان همکاری اقتصادی منطقوی نه بعد از دریافت شروط مندرج فقره اول این ماده به این ننوانسیون
بپیوندد ،تاریخ اجرائی برای آن سازمان  ۹۱روز بعد از دریافت نامه تائید رسمی و یا الحاقیه می باشد.
 -۶به منظور این ماده ،هر نامه پذیرش ایکه توسط یک سازمان همکاری اقتصادی منطقوی تقدیم میشود ،عالوه از
آنچه نه توسط اعضاء این سازمان پذیرفته شده ،حساب نمی گردد.
امانت دار ( متصدی)
مادۀ سی و هفتم:
دبیرنل سازمان ملل متحد به عنوان امانت دار این ننوانسیون و تعدیالت ،پروتونول ها و ضمائم مربوط به آن نه
مطابق به مواد  ۳۹،۳۳و  ۲۲وارد می گردد ،تعیین می گردد.
متون معتبر و قابل اعتماد
مادۀ سی و هشتم:
نوشته اصل این ننوانسیون نه به زبان های عربی ،انگیسی ،چینی ،فرانسوی ،روسی و اسپانیایی است و همگی به
یک اندازه اعتبار دارند ،به رسم امانت ،نزد سرمنشی سازمان ملل متحد گذاشته است.
در حضور شهود امضاء نننده گان این ننوانسیون را به اختیار تام امضاء نموده اند.
شهر ژنیو بیست و یکم – ماه می.۳۱۱۲ -

ضمیمه اول :قطعنامه  WHA ۷،۲۵کنوانسیون چارچوب کاری راجع به کنترول تنباکو
پنجاه و ششمین مجمع صحی جهان
باتذنر قطعنامه شماره  ۶۹،۰۱و  ۶۳،۰۳مجمع صحی جهانی نه برای ایجاد یک ننوانسیون چارچوب ناری در مورد
ننترول تنبانو مطابق به ماده  ۰۹اساسنامه سازمان صحی جهان فرا می خواند.
مصمم بر این نه نسل های حاضر و آینده را در مقابل مصارؾ و دود تنبانو نجات دهند.
با مالحظه به نگرانی های زیادی نه از تسریع سیگارنشی و دیگر انواع استعمال تنبانو نه به سطح جهان وجود
دارد.
یا به دیده قدر نگریستن گزارش نتایج ناری ریاست هیئت گفتگوی بین الحکومتی (.)۳
نار های عملی ملی ،منطقه ای و بین المللی و همکاری های جهانی برای حفظ صحت انسان در مقابل تاثیرات خطر
ناک مصارؾ تنبانو و در معرض خطر قرار دادن صحت از دود آن می باشد .همچنان از این امر آگاه اند نه توجه
خاص به نشور های رو به انکشاؾ و نشور های در حال گزار اقتصادی ،داده شود.
اسناد  DOC./Rev .۷.INF/AS۶به ضرورت این امر تانید می نمایند نه هرچه عاجل تر این ننوانسیون نافذ گردیده
و بطور مإثر تطبیق گردد.
 -۰قطعنامه حاضر را به این ننوانسیون ملحق می دارد.
 -۳مطابق به ماده  ۲۶این ننوانسیون نه می گوید:
ننوانسیون برای امضاء در مقر سازمان صحی جهان در ژنیو از تاریخ  ۰۶جون  ۳۱۱۲الی  ۳۳جون  ۳۱۱۲و بعد
از آن در مقر ملل متحد در نیویارک از تاریخ  ۲۱جون  ۳۱۱۲الی  ۳۹جون  ۳۱۱۶باز می باشد.
 -۲از نشور های عضو و سازمان های همکاری اقتصادی منطقوی تقاضا می نماید نه ننوانسیون مذنور را هرچه
عاجل تر امضاء تصویب منظور ،به صورت رسمی تائید و یا به آن الحاق نموده و زمینه های انفاذ آن را بصورت
عاجل مهیا سازند.
 -۶به تمام نشور های و سازمان های همکاری اقتصادی منطقوی تؤنید می نماید ،تا زمان انفاذ این ننوانسیون ،گام
های مناسبی را برای از بین بردن مصرؾ تنبانو و دود آن بردارند.
 -۶به تمام نشور های عضو ،سازمان های همکاری اقتصادی ،مبصرین و دیگر اعضاء تانید می نماید تا از نار های
مقدماتی مندرج این قطعنامه حمایت نموده و بطور موثر برای مرعی االجراء قرار دادن و تطبیق این ننوانسیون گام
بر دارند.

 -۶از ملل متحد تقاضا می نمایند تا با همکاری همه جانبه اش برای تقویت پروگرام های ملی و بین المللی نمک
نماید.
همچنان از موسسات ذیربط بین المللی دعوت می نماید تا در این راستا از نمک های خود دریع ننماید.
 -۱مصمم است تا یک گروپ ناری بین الحکومتی باز را مطابق به قاعده ( )۶۳پروسیجر ناری مجمع صحی جهان
ایجاد نماید نه برای تمام اعضاء و سازمان های همکاری اقتصادی منطقه ای مندرج ماده ( )۲۶این ننوانسیون باز
باشد تا پیشنهاد های را نه در قضایای مربوطه ننوانسیون مشخص گردیده آماده نموده و مورد ؼور و بررسی قرار
بدهد نه در اولین جلسه ننفرانس اعضا باالیش صحبت صورت گیرد.
چنین موضوعات در برگیرنده امور ذیل می باشد:
 -۰قواعد برای پروسیجر ناری ننفرانس اعضاء ( ماده  ،)۳۲،۲به شمول نحوه اشتراک مبصرین در جلسات ننفرانس
اعضاء ( ماده .)۳۲،۶
 -۳اختیارات برای نامزدی یک داراالنشاء دائمی و ترتیبات برای نار های آن ماده (.)۳۶،۰
 -۲قواعد مالی برای ننفرانس اعضاء و ارگان های ماتحت آن و هنچنان احکام مالی برای پیش برد نار های
داراالنشاء ماده (.)۳۲،۶
 -۶یک مسوده بودجه برای اولین دور مالی خود ( ماده .)۳۲،۶
 -۶یک باز دید و بررسی از منابع سر شار و موجوده و میکانیزم های نمک رسانی به اعضاء برای انجام وظایؾ
شان تحت این ننوانسیون ( ماده .)۳۶،۶
 -۳عالوتؤ مصمم است نه گروپ ناری بین الحکومتی باز ،همچنان از نار های آماده گی برای اولین جلسه ننفرانس
اعضاء نظارت نموده و به آن مستقیمؤ گزارش می دهد.
 -۹فیصله می نماید نه فیصله های اتخاذ شده از جانب هیئت گفتگوی بین الحکومتی در چارچوب سازمان صحی
جهانی در روشنی این ننوانسیون برای جلوگیری از تنبانو در رابطه به اشتراک موسسات ؼیر دولتی یکسان باالی
فعالیت های گروپ ناری باز بین الحکومتی تطبیق می گردد.
۷۱ـ از سرمنشی تقاضا می نماید:
( )۰نار های داراالنشاء را تحت این ننوانسیون تا تعیین داراالنشاء دائمی تدارک ببیند.
( )۳ؼرض نمک نشور های این ننوانسیون و خصوصا نشور های رو به انکشاؾ و نشو رهای در حال گزار
اقتصادی برای آماده گی شان به منظور مرعی االجرأ قرار دادن ننوانسیون ،گام های مناسب را بردارد.

( )۲جلسات گروپ ناری بین الحکومتی باز را درمابین  ۰۶جون  ۳۱۱۲و اولین جلسه ننفرانس اعضاء دایرنماید.
( )۶به یقین دادن خود به این امر نه سازمان صحی جهان برای جلوگیری تنبانو به سطح جهان نقش عمده را در
عرصه مشوره های تخنیکی ،هدایات و حمایت بازی مینماید ،ادامه دهد.
( ) ۶از انکشافات و پیش رفت های موجوده در مرعی االجراء قرار دادن این ننوانسیون و آماده گی های روی دست
برای اولین جلسه ننفرانس اعضاء ،مجمع صحی را مطلع بسازد.
ضمیمه دوم:
تاریخ جریان چارچوب کاری کنترول تنباکو
نظریه ایجاد چارچوب برای ننترول تنبانو با صدور قعطنامه شماره  ۶۳،۰۰مجمع صحی جهان درمی ۰۹۹۶
آؼازگردید نه در آن از سرمنشی تقاضا به عمل آمد تا گزارشی از امکان بودن انکشاؾ دادن اسناد بین المللی را مانند
رهنمود ها ،اعالمیه یا ننوانسیون به چهل و نهم جلسه مجمع ارائه بدارد.
درنتیجه قطعنامه شماره  ۶۳.۰۰مجمع صحی جهان ،از سازمان صحی جهان تقاضا گردید تا مسوده ایکه زیر نام
" امکان ایجاد یک سند بین المللی برای ننترول تنبانو" از طرؾ سرمنشی در نود و هفتم جلسه بورد اجرائیوی
سازمان صحی جهان تقدیم گردیده بوده ،آماده نماید نه در عین جلسه بورد اجرائیوی قطعنامه شماره  EB۲۱R.۳را
تحت عنوان " چارچوب بین المللی برای ننوانسیون ننترول تنبانو " اختیار نمود.
بعدا در همان سال ،جلسه چهل و نهم مجمع صحی جهان قطعنامه شماره  ۶۹،۰۱را تحت عنوان " چارچوب بین
المللی برای ننوانسیون ننترول تنبانو" اختیارنمود و ازسرمنشی تقاضا به عمل آمد تا انکشاؾ یک چارچوب را برای
ننوانسیون ننترول تنبانو آؼاز نماید .نه در اثر این قطعنامه اولین متصدی ایجاد قرار داد به طور رسمی آؼاز گردید.
در سال  ۰۹۹۳رئیس عمومی جدید االنتخاب سازمان صحی جهان دانتر (گرو هارلم بدندلند) مسئله ننترول تنبانو را
به سطح جهان در اولویت قرار داد و بدین منظور یک پروژه هیئتی را تحت عنوان " آؼاز زندگی آزاد از تنبانو" را
ایجاد نرد تا توجه جهانیان را مبذول ساخته و از این طریق منابع را برای ننترول تنبانو جمع آوری نموده و جلو آن
را از گسترش بیشتر بگیرد.بدین منظور یک پروژه هیئتی را تحت عنوان " آؼاز زندگی آزاد از تنبانو" را ایجاد نرد
تا توجه جهانیان را مبذول ساخته و از این طریق منابع را برای ننترول تنبانو جمع آوری نموده و جلو آن را از
گسترش بیشتر بگیرد.
بدین منظور اشتراک چند بعدی منعکس دهنده طبیعی نار های عملی انکشاؾ داده شد .از همه مهم تر ،دانتر
( برندلند) زمینه های گفتگو را برای جلوگیری از گسترش بیشتر تنبانو در میان نشور های عضو آؼاز نرد تا
نظریات را از لحاظ سیاسی و عمومی بسیج داده و قواعد جهانی را در این راستا ایجاد نماید.
در ماه می  ،۰۹۹۹پنجاه و دومین مجمع صحی جهان زمینه را برای گفتگوی چند جانبه به منظور ایجاد یک
ننوانسیون چارچوب منع تنبانو و پروتونول های ممکنه مربوطه ،هموار ساخت.

قطعنامه شماره  ۶۳،۰۳مجمع صحی جهان دو نمیته را برای تسوید ننوانسیون ایجاد نرد تا مذانرات را در این زمینه
تکمیل نموده و متن نهایی را برای ؼور و بررسی به پنجاه و ششمین مجمع صحی جهان تسلیم نمایند.دو نمیته مذنور
شامل یک گ روپ ناری تخنیکی برای آماده سازی جزئیات مسوده چارچوب ننوانسیون بودند و همچنان ،در برگیرنده
یک هئیت مذانره نننده بین الحکومتی برای تسوید و مذانره چارچوب ننوانسیون و پروتونول های ممکنه مربوطه،
پیشنهاد شده بود .هر دو نمیته به روی تمام نشور های عضو و سازمان های همکاری اقتصادی منطقوی نه نشور
های عضو آن صالحیت مسائل مربوط به ننترول تنبانو را به آن ها تفویض نموده بودند ،باز بود.
این گروپ ناری دو جلسه در ژینو دایر نرد نه یکی آن از تاریخ  ۳۹-۳۱انتوبر سال  ۰۹۹۹و دیگر آن از ۳۹-۳۱
مارچ  ۳۱۱۱برگزار گردید ،نتایج این جلسات همانا یک سند متنی مإقت بود نه جزئیات مسوده ننوانسیون چارچوب
همراه با نظریات گروپ ناری به پنجاهمین مجمع صحی جهان تقدیم گردید ( )۰در قطعنامه  ۶۲،۰۶مجمع صحی
جهان ،آن مجمع از هیؤت مذانرات بین الحکومتی خواست تا گفتگو ها را با توجه به مسوده چارچوب ننوانسیون بدون
این نه مباحثات آینده روی پروتونول های ممکنه را به مخاطره بیندازد ،آؼاز نماید و نتیجه اش را به پنجاهمین مجمع
صحی جهانی گزارش داده و پیرامون شرنت سازمان های ؼیر حکومت به حیث ناظر ؼور و فکر نماید.
قبل از اولین جلسه هیئت مذانرات بین الحکومتی در شهر ژینو از  ۳۰-۰۶انتوبر  ۳۱۱۱دایر گردد یک همه پرسی
عمومی در مورد ننوانسیون چارچوب  ،راه اندازی شده .رئیس عمومی این نار را به منظور ایجاد یک فورم برای
صحت عامه ،نار خانجات تنبانو و دهقانان روی دست گرفت تا آن ها مسائل مربوط به تنبانو را تقدیم نمایند.نه در
نتیجه آن جریان ثبت و جمع آوری معلومات به دسترس هیؤت مذانرات قرار گرفته و از طریق سایت سازمان صحی
جهان به اطالع عامه گذاشته شد.
در اولین جلسه آقای ( اموریم) از برازیل بحیث رئیس انتخاب گردید و یک بوردی نه مشتمل از معاونان رئیس از
استرالیا ،هند ،جمهوری اسالمی ایران ،افریقای جنوبی ،ترنیه و االیات متحده امریکا بود ،تؤسیس گردید.
متن مسوده موقتی پیشنهاد شده برای ننوانسیون چارچوب  WHOپیرامون ننترول تنبانو ( )۳نه از جانب گروپ
ناری آماده گردید ب ود ،برای آؼاز مذانرات پذیرفته شد ،متعاقیؤ آقای ( اموریم) یک متن ریاستی را برای ننوانسیون
چارچوب ننترول تنبانو تهیه نرد.
( )۲اولین مسوده در جنوری سال  ۳۱۱۰برای اولین بار به حیث یک اساس برای جلسه دوم منتشر گردید .یک
گزارش روی اشتراک سازمان های ؼیر حکومتی در نتیجه نار هیئت مذانرات و یکصد و هفتمین جلسه بورد
اجرائیوی در ماه جنوری  ۳۱۱۰تقدیم گردید (.)۶
طبق احکام مصوبه شماره ( EB ۰۱۱ )۳بورد اجرائیوی نه باساس فیصله رئیس آن بورد و رئیس نمیته انتخاب
سازمان های ؼیر دولتی ،دو سازمان ؼیر دولتی بنام های ،ائتالؾ سازمان های بین المللی ؼیر دولتی علیه تنبانو و
(اینفکت) منحیث ارتباط رسمی با سازمان صحی جهان سر از تاریخ  ۳۶اپریل  ۳۱۱۰پذیرفته شدند.)۶( .
به منظور آماد گی بیشتر دومین جلسه هیئت مذانرات ،مشوره های مقطع ای در انثر مناطق برگزار گردید.

جلسات مهم دیگری مشورتی برای هر جلسه بعدی هیئت مذانرات روی دست گرفته شد .در جلسه دوم هیؤت مذانرات
( در شهر ژینو از  ۲۱اپریل الی ۶می  )۳۱۱۰سه گروپ ناری ایجاد گردید تا مسوده پیشنهادی را مورد ؼور و
بررسی قرار دهند نتیجه عمده این گروپ ناری این بود نه جلسات با هم نزدیک شود ،اوراق ناری بررسی گردد و
اصل متن مسوده با پشنهادیه های مربوطه یکجا گردد.این اوراق ناری متن مسوده اصلی چارچوب ننوانسیون گردید.
در جلسه سوم ( شهر ژینو از تاریخ  ۳۳-۳۳نوامبر  )۳۱۱۰دو گروپ ناری متن مسوده باز دید شده را صادر نردند
و گروپ ناری سوم یک متن دیگر تسوید نردند نه در جلسه همه این متون برای بحث و گفتگو در جلسه چهارم آماده
گردید.
آقای سیکساس در جلسه چهارم منعقده ژینو از تاریخ  ۳۲-۰۳مارچ  ۳۱۱۳جانشین آقای (آموریم) گردید .بعد از آن
موافقه صورت گ رفت تا آقای سیکساس یک متن جدید ریاستی آماده سازد نه در پنجمین جلسه هیئت مذانرات (-۰۶
 ۳۶انتوبر  )۳۱۱۳روی آن بحث صورت گیرد .متن مذنره در جوالی  ۳۱۱۳به دست نشر سپرده شد .یک ننفرانس
تخنیکی بین المللی تحت عنوان تجارت ؼیر قانونی محصول تنبانو از طرؾ ایاالت متحده امریکا در مقر ملل متحد
در نیویارک از تاریخ  ۲۱جوالی الی اول اگست برگزار گردید.
چهار جلسه اولیه هیؤت مذانرات متن های متناوب بیشماری را مورد ؼور بررسی قرار دادند.
جلسه پنجمین روی یک نقطه خاص بحث صورت گرفت تا مذانرات مثمر ثابت گردد .بعد از یک مطالعه ابتدائی متن
ریاستی ،شش مسئله مشخص گردید و درنشست های باز و بسته ؼیر رسمی مورد مذانره قرار گرفت .این شش مسئله
موارد آتی بود:
اعالن تشویق و تکفل ،منابع مالی ،تجارت ؼیر قانونی محصوالت تنبانو ،مسئولیت و ضمانت ،بسته بندی نردن و
نصب لیبل ،تجارت و صحت ،گروپ های ؼیر رسمی همچنان روی مسائل حقوقی ،علمی ،شکلیاتی و موارد استعمال
اصطالحات صحبت نردند .پیشرفت ها در جریان مذانرات بدست آمد و در بسیاری از موضوعات اتفاق آرا صورت
گرفت .در نتیجه مذانرات ؼیر رسمی و مشوره های بین الجلساتی با نمایند گان مختلؾ و گروه های آقای سیکساس
متن باز دید شده ننوانسیون چارچوب راجع به منع تنبانو را در  ۰۶جنوری  ۳۱۱۲صادر نمود.
ششمین و آخرین جلسه هیؤت مذانرات از تاریخ  ۰۱فبروری الی اول مارچ  ۳۱۱۲منعقد گردید .گفتگو ها داغ و جامع
بود .دو موضوع یعنی اعالن ،تشویق و تکفل و منابع مالی در دو گروپ ؼیر رسمی مورد بحث قرار گرفت.
در جلسه نهائی نه شامل تمام اعضا بود ،هیئت مذانره نننده موافقت نمودند تا مطابق ماده  ۰۹اساسنامه سازمان متن
سند را به پنجاه و ششمین اسامبله صحت جهانی ،جهت تدقیق و تصویب ،راجع سازند.
همچنان موافقت گردید نه مباحثات روی پروتونول الی اسامبله صحت جهانی به تعویق گذاشته شود ،تا این نه فرصت
برای مالحظات و تدقیق موضوع باشد در این جلسه نهائی نه شامل تمام اعضا بود ،هیئت مذانره نننده موافقت نمودند
نه رئیس هیت مذانره نننده تسوید قطعنامه ای نه تصویب ننوانسیون چارچوب ناری ننترول تنبانو را سفارش می
نند ،بنوسید )۶( .تسوید نهائی ننوانسیون چارچوب ناری ننترول تنبانو )۱( .بدین محلوظ به اسامبله صحت ؼرض
مالحظه تصویب ،مطابق قطعنامه  ۶۳،۰۳سازمان صحی جهان ،تقدیم گردید.

بتاریخ  ۳۰می  ۳۱۱۲پنجاه و ششمین اسامبله صحت جهان ،بصورت اتفاق ننوانسیون چارچوب ناری سازمان صحی
جهان راجع به ننترول تنبانو را ،تصویب نمودند)۳( .
ننوانسیون برای مدت یکسال جهت امضاء و شمول از تاریخ  ۰۶جون  ۳۱۱۲الی  ۳۳جون  ۳۱۱۲در دفتر مرنزی
سازمان صحی جهان واقع شهر ژینو و پس از آن از تاریخ  ۲۱جون  ۳۱۱۲الی  ۳۹جون  ۳۱۱۶در مقر ملل متحد
شهر نیویارک ،باز بود.
ننوانسیون چارچوب ناری سازمان صحی در مورد ننترول تنبانو یک تحول تاریخی برای صحت عامه جهانی بوده
و تؤثیر عمده برای اهداؾ سازمان صحی جهان دارد .نتابج پروسه مذانرات و تصویب متفق الرأی ننوانسیون
چارچوب ناری سازمان صحی جهان راجع به ننترول تنبانو مطابقت نامل با قطعنامه اسامبله صحت داشته و
نمایندگ ی از مرحله مهم پیشرفت صحت عامه بوده و عرصه جدید حقوقی برای همکاری صحت جهانی را ،فراهم
میسازد.
(( )۷سند )A۸/۷۵
( ( )۵سند )A/FCTC/INB ۷/۵
( ( )۸سند )A/FCTC/INB ۵/۵
(( )۴سند )EB ۷۱۱/۷۲
( ( )۲سند ) A/FCTC/INN۵/۵ADD.۷
( )۵این تسوید قطعنامه در سند A۲۵/۳/REV.۷.شامل است.
( )۱سند ضمیمه A۲۵/۳ .د یده شود.
( )۳سند سازمان صحی جهان .WHA۲۵،۵
ننوانسیون چارچوب ناری سازمان صحی جهان راجع به ننترول تنبانو ،در واننش به توسعه و واگیری جهانی تنبانو
در شرایط فعلی انکشاؾ یافته است.
توسعه همه گیر تنبانو توسط عوامل پیچیده متعدد عبور از سرحدات ،تسهیل می گردد.نه این موضوع شامل آزادی
تجارت ،سرمایه گذاری مستقیم خارجی و سایر عوامل مانند بازاریابی جهانی ،اعالنات جهانی تنبانو ،ترویج و حمایه
آن و حرنت بین المللی قاچاق و جعل سگرت میباشد.ننوانسیون چراچوب ناری ننترول تنبانو سندیست نه معاهده ای
را اساس می گذارد نه حقوق تمام مردم را به بلند ترین معیار صحی تانید می نماید.
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