
 

 

 

 عامة نظرة :التبغ مكافحة بشأن اإلطارية العالمية الصحة منظمة اتفاقية

 خلفية

 العامي  لصية ا معاهية  هي  (WHO FCTC) التبةغ مكافحةة بشةأن اإلطاريةة العالميةة الصةحة منظمةة اتفاقيةة

 مستوى بأعلى التمتع ف  إنسان كل ةق على من جةية تؤكةوالت   ناتي  بالب   مسنة  معاهة إنها . العالمي  األولى

 .الصة  من

 بعي  معالجي  إليى االتفاقيي  هية ت. التبي  وبيا  عولمي  عليى رةا   اليةول قبيل مين  WHO FCTC وضيعت لقية

 واالسيتثمار التجيار  تةريير مثيل للةيةوة، العيابر  اآلثيار ذات المعقية  العواميل ذلك ف  بما الوبا ، هذا أسباب

 المشيرو  غيير واالتجيار الوطنيي ، الةيةوة خارج ورعايته له والترويج التب  عن واإلعالن المباشر، األجنب 

  .التب  بمنتجات

 .الةول  القانون  الصك هذا مثل وضع ضرور  البلةان ارتأت كي  االتفاقي  تبين ةيباج 

العواقيب  بشيأن اليةول  المجتميع قليق" و" العامي  الصية  ةمايي  في  لةقهيا األولوي  إلعطا " عزمها تنوه إلى

 ليةخان والتعير  التبي  السيتهالكالمةمر  في  جمييع أنةيا  العيال   والبيئي  واالقتصاةي  االجتماعي و الصةي 

 والتيرويج، اإلعيالن يشيكله الذي والتهةية التب ، عن الناج  الضررب المتعلق  العلمي  األةل تشير إلى  ث ". التب 

 ةيباجي  مين أخيرى فقيراتتشيير . المشيكالت هيذه لمعالج  التعاون  العمل وضرور  ،المشرو  غير واالتجار

 .هاةعم إلى االتفاقي  تهة  الت  اإلنسان وةقوق المةن  المجتمع ةور االتفاقي  إلى

انضما  أو تصةيق أو قبول  يوما  على 90 بعة مض  – 2005 فبراير/شباط 27 ف  النفاذ ةيز االتفاقي  ةخلت

 االتفاقي . ف  طرفا   180 ةاليا   يوجة .ةول  عليها 40 أو موافق 

 بالتزاماتهيا للوفيا  نتيجي  األةيان من كثير ف  الةين، ذلك منذ التب  مكافة  ف  كبيرا   تقةما   األطرا  أةرزت

 االتفاقيي ، أماني  بهيا تةيتف  التي  التنفييذ بيانيات وقاعية  ، العالميي  سيير العميل تقيارير تبيين .االتفاقيي  بموجيب

 .التقة  من مزية إلى بةاج  الت  المجاالت وكذلك اإلنجازات،

http://www.who.int/fctc/signatories_parties/ar/
http://www.who.int/fctc/reporting/summary_analysis/ar/
http://apps.who.int/fctc/implementation/database/
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 .االتفاقي  ف  األطرا  جميع من ويتكون  WHO FCTC لـ  اإلةاري  الهيئ هو    (COP)مؤتمر األطراف

 :أقسا  االتفاقي  هذه تنقس 

 المعاهة ؛ عن المتولة  العام  وااللتزامات التوجيهي  والمباةئ الهة  ةُتةة  : 5-3 المواة 

 الطلب جانب من للةة تةابير: 14 إلى 6 من المواة. 

 التورية جانب من لةةل تةابير: 17-15 المواة. 

  البيئ ؛ ةماي : 18 الماة 

  ؛القانوني  المسؤولي : 19 الماة 

 واالتصال؛ التعاون: 22-20 المواة 

 المالي ؛ والموارة المؤسسي  الترتيبات: 26-23 المواة 

  المنازعات؛ تسوي : 27 الماة 

 و االتفاقي ؛ تطوير: 29-28 المواة 

 ةخيول االتفاقيي ، إليى االنضيما  وسيائل مثيل القانونيي  المسائل تغط  الت  ،"النهائي  األةكا : "38-30 المواة 

 .جرا وهل  النفاذ، ةيز

 .االتفاقي  عن ماة  بماة  موجز  مة ل التالي  األقسا  توفر

 األول الجزء

 المقةم 

  ة ،2 و 1 المةةايتين فيي  االتفاقييي  بييين والعالقيي  ،(1 الميياة ) انصييه فيي  المسييتخةم  المصييطلةات االتفاقييي  ُتةيية 

 (.2 الماة ) القانوني  والصكوك االتفاقات من وغيرها

   تلك تتجاوز تيابير تنفيذ على عشج  تُ  األطرا " أن على تنص الت  األولى، فقرتها هو 2 الماية من هاما   جانبا 

 شيروط فر  من طر  أي يمنع ما الصكوك هذه ف  وليس وبروتوكوالتها، االتفاقية هذه المطلوبة بموجب

 ." الةول  لقانونا وتكون متوافق  مع أةكامها مع تتوافق صرام  أشة

 الثاني الجزء

 العام  وااللتزامات التوجيهي  والمباةئ الهة 

http://www.who.int/fctc/cop/ar/
http://www.who.int/fctc/reporting/glossary_fctc/ar/
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 مين والمسيتقبلي  الةاليي  األجييال ةمايي  هيو وبروتوكوالتهيا االتفاقيي  هذه من الهيف" أن على 3 الماية تنص 

 ."التب  لةخان والتعر  التب  الستهالك المةمر  واالقتصاةي  والبيئي  االجتماعي و العواقب الصةي 

  العا ؛ الوع  مستوى رفع إلى الةاج  على الضو  تسلط الت  المبايئ التوجيهية ألطرا ل  قة  تُ  ،4 الماية ف 

وإليى  ؛منسيق  واسيتجابات القطاعيات متعيةة  شيامل  تيةابير عليى والةفيا  تطويرب سياس  التزا  وإلى صياغ 

 المسياعة  تقيةي وإلى  والمةني ؛ الجنائي  المسؤولي  مع للتعامل إجرا ات اتخاذ ف  الن ر إلىو الةول ؛ لتعاونا

 .المةن  المجتمع مشارك  ضمانإلى و ؛التب  ومزارع  لعمال

  في  بميا التبي ، لمكافةي  األساسي  التةتي  البني  إنشا ب األطرا  ( بأن تقو العام  االلتزامات) 5 الماية تقض 

متعيةة  القطاعيات لمكافةي   شيامل  وتشيريعات وخطط استراتيجيات وتنفيذ وتطوير الوطني ، التنسيق آلي  ذلك

 مصيال  مين العمليي  هيذه ةمايي  يجب. التب  لةخان والتعر  النيكوتين وإةمان التب  تعاط  وتقليل لمنع التب 

 لتنفييذ الالزمي  الماليي  الميوارة جميع إليى شييروت اليةول ، لتعياونإليى ا أيضيا   الماة  ةعوت. التب  صناع  ةوائر

 .االتفاقي 

 مبياةئ وإةيةى الميواة التي  تي  مين أجلهيا اعتمياة ،متعيةة  الجوانيب االتفاقيي  إةةى أه  أةكا  ه  .53 الماية 

 مين العمومي  الصة  و التب  مكافة سياساتها المتعلق  ب ةماي  األطرا  إنها تقض  بأن على. للتنفيذ توجيهي 

 .التب  صناع  ةوائرل من المصال  المكتسب  وغيرها التجاري  المصال 

 هية  لتةقييق اليبع  بعضيها وميع الةولي  المن مات مع األطرا  تتعاون ه ينبغ  أنأن أيضا   5 الماية تنص 

 (.26 الماة  أيضا ان ر) لتنفيذها الالزم  المالي  الموارة وجمع االتفاقي 

 الثالث الجزء

 التب  على الطلب من بالةة المتعلق  التةابير

 إنهيا . التبي  عليى الطليب مين للةية فعالي  وسييل باعتبارهيا  ضيريبي و سعري  تةابيرعلى اتخاذ  6 الماية تشجع

 معفا ال التب  منتجات مبيعات تقيية أو وة ر ،التب  منتجات بيع أسعار زياة  إلى تؤةي ضريبي  زياةات تشمل

/تشيرين أكتوبر في   COP6في  6 المياة  لتنفييذ التوجيهيي  المبياةئ اعتميةت. الجمركي  الرسو و الضرائب من

 .2014 األول

 األطرا  تنفذ ه ينبغ  أنأن على (التب  على الطلب من الةة إلى الرامي  السعري  غير التةابير) 7 الماية تنص 

 مؤتمر ُيةعى ةين ف  ،الفعال  والسياسات والتن ي  التشريع خالل من 13-8 للمواة طبقا   السعري  غير التةابير

 .بشأن نفس المواة توجيهي  مباةئ قترا ال األطرا 

http://www.who.int/fctc/guidelines/adopted/article_5_3/ar/
http://www.who.int/fctc/guidelines/adopted/article_5_3/ar/
http://www.who.int/fctc/guidelines/adopted/Guidelines_article_6.pdf?ua=1
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  العميل أمياكن في  التبي  ليةخان التعير  مين الةمايي  لتيوفير فعالي  تيةابير وتنفييذ اعتمياةإلى  8 المايةتتطرق 

 المباةئ اعتمةت. األخرى العام  األماكناالقتضا   وعنة المغلق ، العام  واألماكن العا  النقل ووسائل الةاخلي 

 توصي  نفسيها، المعاهية  في  مفيرو  زمني  جيةول وجيوة عية  رغي  . COP2في   8 الماة  لتنفيذ التوجيهي 

 مين سينوات خميس غضيون في  موضيع التنفييذ شامل ال التةخين منع سياسات بأن يت  وضع التوجيهي  المباةئ

 .الطر  لذلك بالنسب  االتفاقي  نفاذ بة 

  بواسيطتها ييت  التي  واألسياليب التبي  منتجيات وانبعاثيات مةتوييات تن يي  األطرا بأن على  9 الماية تقض 

 لسييلطاتل الكشيي  والمسييتورةين المصيينعينميين  طلييبال إلييى األطييرا  10 المةةايةتييةعو . وقياسييها اختبارهييا

 مع COP4 ف  جزئية توجيهية مبايئ اعتمةت. التب  منتجات انبعاثاتعن مكونات و واإلعال  العا  الةكومي 

 COP6.و  COP5 ف  اعتمةت تعةيالت

  لييذلك بالنسييب  االتفاقييي  نفيياذ بيية  ميين سيينوات ثييال  غضييون فيي  األطييرا ، كييلبييأن علييى  11 المةةاية تقضيي 

 تزيييي  تغلييي  التبيي  ومعلومييات البطاقيي  التعريفييي  المتعلقيي  بييالتب  لمنييع فعاليي  تييةابير وتنفيييذ اعتميياة الطيير ،

الضيار  لتعياط  التبي   ثياراآل تصي  ورسيائل كبيير  صيةي  تةيذيراتتةميل  التب  منتجات علب أن ضمانول

وبأنهيا  الرئيسيي  العر  مساة  من٪ 30 عن تقل ال ولكن أكثر، أو٪ 50 تغط  التةذيرات هذه أن ولضمان

بشيأن  عليهيا المنصيوص المعلوميات عليى تةتيوي العليب أن ضيمانول لألطيرا  الرئيسيي  )أو اللغيات( اللغ ب

   COP3.ف   11 الماة  تنفيذ بشأن التوجيهي  المباةئ اعتمةت. التب  منتجاتمكونات وانبعاثات 

  التبي  مكافة  بقضايا العا  الوع  مستوى رفعب (العا  والوع  والتةريب واالتصال التثقي ) 12 المايةتتعلق 

 تيةعو كميا. والتيةريب التثقيفيي  والبيرامج اإلعالميي  الةميالت مثيل المتاةي ، االتصيال وسيائل جميع خالل من

 ذلييك فيي  بمييا المسييتهةف ، الفئييات ميين واسييع  مجموعيي  بييين والتوعييي  التييةريب بييرامج تعزيييز إلييى األطييرا 

 إلييى الجمهييور وصييول تعزيييز أيضييا   األطييرا  علييى يتعييين. آخييرين بييين ميين القييرار، وصيينا  اإلعالميييين

 .12 الماة  لتنفيذ التوجيهي  المباةئ  COP4اعتمة. التب  صناع  عن المعلومات

  ليه والتيرويج التبي  عين اإلعيالن أشيكال جمييع عليى شيامل ة ر فر  األطرا بأن على  13 الماية تقض 

 المباةئ االتفاقي  مقةم  ف  ملةق ألةكا  وفقا   ورعايته له والترويج التب  عن اإلعالن أشكالب قائم ) ورعايته

 أنيوا  جمييع الة ر يشمل أن ينبغ  ،فعاال   كونلك  ي COP3). ف  اعتمةت الت و ،13 الماة  لتنفيذ التوجيهي 

 الة ير وضيع يجيب. التبي  صيناع  ةوائير ُتجيرى مين قبيل رعايي  أي وكيذلك ليه والتيرويج التب  عن اإلعالن

 فير  ذليك في  بميا طير ، لكيل بالنسيب  االتفاقيي  نفياذ بية  من سنوات خمس غضون ف  التنفيذ ةيز الشامل

 نهامك  يُ  وضع ف  ليست الت  األطرا  على يجب. الطر  أراض  الذي مصةره لةةوةل العابر اإلعالن ة ر

 .. قيوة أن تطبق الةستوري  المباةئ بسبب شامل ة ر فر  من

http://www.who.int/fctc/guidelines/adopted/article_8/ar/
http://www.who.int/fctc/guidelines/adopted/article_8/ar/
http://www.who.int/fctc/guidelines/adopted/article_11/ar/
http://www.who.int/fctc/guidelines/adopted/article_12/en/
http://www.who.int/fctc/guidelines/adopted/article_12/en/
http://www.who.int/fctc/guidelines/adopted/article_13/ar/
http://www.who.int/fctc/guidelines/adopted/article_13/ar/
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 النفس ، والةع  المشور  ذلك ف  بما ،هعن واإلقال  التب  على االعتماة من للةة الةع  تقةي ب 14 الماية تتعلق 

 بشييأن وطنييي  توجيهييي  مبيياةئ ونشيير تطييوير األطييرا  يتعييين علييى. التثقيفييي  والبييرامج النيكييوتين، وإعاضيي 

 لتنفييذ توجيهيي  مبياةئ COP4 اعتمية. الخيةمات لهيذه مستةام  تةتي  بني  إنشا  على عشج  وتُ  التب  عن اإلقال 

 .14 الماة 

 الرابع الجزء

 التب  تورية من بالةة المتعلق  التةابير

 يبني  . التبي  بمنتجيات المشيرو  غيير االتجيار أشيكال جمييع عليى لقضيا با األطيرا  التزا ب 15 الماية تتعلق

 وضيع بشيأن التزاميات يشمل. الماة  هذه على التب  بمنتجات المشرو  غير االتجار على لقضا ا البروتوكول

 التي  ينبغي  أن والتشيريعات الةيةوة، عبير التجيار  ورصة وتعقب تتبع من لتمكينل التب  تغلي  على عالمات

 وفقيا  ) أيضا   األطرا  على يتعين. التب  بمنتجات المشرو  غير االتجار من المتأتي  العائةات ومصاةر  سن،تُ 

 غييير االتجييار مكافةيي  مجييال فيي  الةولييي  المن مييات ومييع الييبع  بعضييها مييع تتعيياون أن ،(الييوطن  للقييانون

 .المشرو 

 

  عينلألشيخاص أو  التبي  منتجيات مبيعيات لة ير اتخاذها األطرا  على يتعين الت  التةابير 16 الماية تص 

 18 عين أو الوطنيي  أو المةليي  القيوانين في  عليه المنصوص السن عن أعماره  تقل الذين األشخاص طريق

 تشمل. التب  لمنتجات القانوني  السن ةون األشخاص وصول من تةة الت  التةابير من غيرها عن فضال   ،عاما  

 وضيمان المجاني ، التب  منتجات توزيعة ر و صغير ، علب ف  أو فرةي بشكل التب  منتجات بيع ة ر هذه

، للن ير فيهيا مين التبي  بييع لمكيائن التيا  لة رل خياراتوتقتر   ر،ص  القُ  متناول ف  ليست التب  بيعمكائن  أن

 .قبل األطرا 

 مييع بالتعيياون األطييرا ، تلتييز  (االقتصيياةي  الجييةوى ذات البةيليي  لألنشييط  الييةع  تقييةي ) 17 المةةاية بموجييب 

لعميال  االقتصياةي  الجيةوى ذات البيةائل تعزييزب المختصي ، الةوليي  الةكوميي  المن ميات وميع البع  بعضها

 بشيأن والتوصييات السياسيات خييارات اعتميةت. الفيرةيين لباعي ل يكيون، قية الةيال هو وكما ،ومزارع  التب 

 .COP 6 ف  18 و 17 الماةتين

 الخامس الجزء

 البيئ  ةماي 

http://www.who.int/fctc/guidelines/adopted/article_14/en/
http://www.who.int/fctc/guidelines/adopted/article_14/en/
http://www.who.int/fctc/guidelines/adopted/article_14/en/
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/80873/1/9789241505246_eng.pdf?ua=1
http://www.who.int/fctc/guidelines/adopted/Policy_options_reccommendations_Articles17_18_COP6.pdf?ua=1
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  وعليى اإلنسيان صية  عليى التبي  زراعي  تفرضيها التي  الجسييم  المخاطر بشأن لمخاو ل 18 المايةتتطرق 

 .البيئ 

 السايس الجزء

 القانوني  بالمسؤولي  الصل  ذات األسئل 

 لتعاميلل القائمي  هاقوانين تعزيز أو تشريعي  إجرا ات اتخاذ ف  الن ر على األطرا  تفقت ،19 الماية بموجب 

 االقتضيا  ةسيب بالمسيؤولي ، المتعلقي  القانونيي  اإلجيرا ات في  المسياعة  تقةي على و القانوني  المسؤولي  مع

 تةمييل إليى الراميي  جهوةهيا في  للتعياون فرصي  ألطيرا ل 19 الماة  تنفيذيقة  . بشكٍل متباةل عليها متفقالو

 مكافةي  مين كجيز  القانوني  المسؤولي  أهمي ب اإلقرار يت . نتهاكاتهاال المسؤولي  القانوني  التب  صناع ةوائر 

 .4.5 الماة  ف  أيضا   الشامل  التب 

 السابع الجزء

 المعلومات ونقل والتقن  العلم  التعاون

 عن فضال   ،ةوليا   البةو  برامج وتنسيق الوطني  البةو  وتعزيز تطويرب 20 الماية بموجب األطرا  تتعهة 

 .الصل  ذات المجاالت ف  المعلومات تباةل وتعزيز التب ، مكافة بشأن  المراقب  وتعزيز إنشا 

 تقيارير االتفاقيي ، أماني  خيالل مين األطيرا ، ميؤتمر إليى قية ت أن ،21 الماية بموجب األطرا ،على   يتعين 

 COP4 اعتمية ،2010 عيا  في . التقيارير هيذه وشيكل تواتر األطرا  مؤتمر يةةة. االتفاقي  تنفيذ عن ةوري 

 .2012 عا  ف  بةأت الت  السنتينلفتر   اإلبالغ ةور  إةخالب ا  قرار

  قيةرتها تعزييز عليى المختصي ، الةولي  الهيئات طريق عن أو مباشر  األطرا  تتعاون أنب 22 الماية تقض 

 .االتفاقي  عن الناشئ  االلتزامات تنفيذ على

 الثامن الجزء

 المالي  والموارة المؤسسي  الترتيبات

  أمان  وتشغيل إلنشا  األطرا ، مؤتمر ةورات وعقة قام إل جرا اتاإل  25-23 الموايتغط   القس ، هذا ف 

 .الةولي  الةكومي  والمن مات األطرا  بين والعالقات االتفاقي ،

  وفقيا   االتفاقيي ، مين الهية  تةقيق إلى الرامي  لبرامجها المال  الةع  توفير األطرا  من 26 الماية ف ُيطلب 

 القنيوات اسيتخةا  تعزييز األطيرا  بيأن عليى أيضيا   26 المياة  تقضي . الوطنيي  والبيرامج واألولويات للخطط



 نظرة عامة اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ
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 الوطنيي  األنشيط  لتنفييذ اليالز  التموييل لتيوفير األخرى األطرا  والمتعةة  اإلقليمي  وةون واإلقليمي  الثنائي 

 .)االتفاقي  من 6.5 الماة  ف  إليها يشار كما)

 والجزء العاشرالجزء التاسع 

 االتفاقي  وتطوير المنازعات تسوي 

 واالنسيةاب، االتفاقيي ، تعيةيل مثيل ومسيائل األطيرا ، بيين المنازعيات تسيوي  األقسيا  هيذه في  تغط  المواة 

 .النفاذ ةيز وةخولها االتفاقي  إلى االنضما  وإجرا ات بروتوكوالت، اعتماةو التصويت، ف  والةق

 التوجيهية والمبايئ البروتوكول

 في  التبي  بمنتجات المشرو  غير االتجار على القضا  بروتوكول WHO FCTC لـ األول بروتوكولاعُتمة ال

COP5، مين جيوالت عية  بعية كورييا، جمهوريي  سييول، في  2012 عيا  الثيان  تشرين/نوفمبر ف  عقة الذي 

 االتجيار النضال ضية ف ( 15 الماة ) WHO FCTC على بروتوكولال يبن  .األطرا  جانب من المفاوضات

 .ذاته ةة ف  جةية  ةولي  معاهة  وهو المشرو ، غير

 لمن ميي  اإلطارييي  لالتفاقييي  الرئيسييي  األةكييا  لتنفيييذ التوجيهييي  المبيياةئ ،باإلجمييا  ،أيضييا   األطييرا  اعتمييةت

 ،WHO FCTC بموجيب القانونيي  بالتزاماتهيا الوفيا  في  األطيرا  التوجيهيي  المباةئ تساعة .العالمي  الصة 

ييل بهييا الموصييى اإلجرا اتبيي  ةولييي ، ةكومييي  عمليييات خييالل ميين إعييةاةها تيي . االتفاقييي  أةكييا فيي   التيي  ُتفص 

 .األطرا  مؤتمر ةورات ف  األطرا  قبل من واعتمةت
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