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 التبغ حةمكاف بشأن اإلطارية يةملاعال الصحة منظمة اتفاقية
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 التبغ حةمكاف بشأن اإلطارية يةملاعال الصحة منظمة اتفاقية

 توطـئة

•
 

 أول هـي التبـغ مكافحـة بشأن اإلطارية العالمية الصحة منظمة اتفاقية إن
 ـصحةال منظمة تفاقية وا .العالمية الصحة منظمة برعاية عليها التفاوض يتم معاهدة
ًاـددمج وتؤكد القرائن على قائمة معاهدة هي التبغ مكافحة بشأن اإلطارية العالمية
 ـشكلوت .ـهبلوغ ـنيمك الصحة من مستوى بأعلى التمتع في إنسان كل حق على
 وضع في اًيجذومن الًوحت التبغ مكافحة بشأن اإلطارية العالمية الصحة منظمة اتفاقية

 السابقة المعاهدات خالف وعلى ؛لإلدمان المسببة للمواد للتصدي تنظيمية استراتيجية
 ـشأنب ـةاإلطاري العالمية الصحة منظمة اتفاقية تؤكد المخدرات بمكافحة الخاصة
 الخاصـة القـضايا على وكذلك الطلب تقليل استراتيجيات أهمية على التبغ مكافحة
 .بالعرض

 فـي التبغ مكافحة بشأن اإلطارية العالمية الصحة منظمة اتفاقية ضعتو وقد
 مجموعـة وثمـة .التبغ وباء به يتسم الذي العولمة طابع لمقتضيات االستجابة إطار
 وبـاء انتشار خاللها من يسهل للحدود العابرة اآلثار ذات المعقدة العوامل من متنوعة
 عوامـل وثمـة .المباشر األجنبي واالستثمار لتجارةا تحرير العوامل هذه ومن التبغ،
العالمي التسويق مثل التبغ، تعاطي معدالت في الجائحة الزيادة فياًضيأ تسهم أخرى
 للـسجائر الـدولي والنقـل البلـدان عبـر ورعايته له والترويج التبغ عن واإلعالن
 .والمهربة المغشوشة

 االتفاقية، هذه في األطراف أن" على تنص والتي الديباجة، في فقرة أول ومن
 أن يتبـين ،"العمومية الصحة حماية في لحقها األولوية إعطاء على ] منها [ًاتصميم
 لتحديـد عالميـة أداة التبـغ مكافحـة بشأن اإلطارية العالمية الصحة منظمة اتفاقية

 .االتجاهات

 الطلـب من بالحد الخاصة األساسية األحكام ١٤ إلى ٦ من المواد في وترد
 :التبغ مكافحة بشأن اإلطارية العالمية الصحة منظمة اتفاقية في

 :ًا

 التبغ؛ على الطلب من الحد إلى الرامية والضريبية السعرية التدابير

تحديد وهي التبغ، على الطلب من الحد إلى الرامية السعرية غير التدابير •
 

▪ 
▪ 
▪ 
▪ 
▪ 

 التبغ؛ لدخان التعرض من الحماية
 التبغ؛ منتجات محتويات تنظيم
 التبغ؛ منتجات عن الكشف تنظيم
 التبغ؛ منتجات وتوسيم تغليف
 الجمهور؛ وتوعية والتدريب واالتصال التثقيف
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 التبغ حةمكاف بشأن اإلطارية يةملاعال الصحة منظمة اتفاقية

 التبغ؛ بمنتجات المشروع غير االتجار
 َّر؛صالق بواسطة والمبيعات َّرالقص تستهدف التي المبيعات
 .اديةاالقتص الجدوى ذات البديلة لألنشطة الدعم تقديم

يتنـاولًحكمـا تـضمينها فـي تتمثـل لالتفاقية أخرى جديدة سمة وهناك

ورعايته؛ له والترويج التبغ عن اإلعالن ▪ 
التبغ على باالعتماد يتعلق فيما الطلب من الحد إلى الرامية التدابير ▪ 
 .عنه واإلقالع

 العرض من بالحد الخاصة األساسية األحكام ١٧ إلى ١٥ من دالموا في وترد
 :التبغ مكافحة بشأن اإلطارية العالمية الصحة منظمة اتفاقية في

•
 
•
 
•
 

 والتقني العلمي بالتعاون الخاصة اآلليات ٢٢ إلى ٢٠ من المواد تحدد كما .المسؤولية
 .المعلومات وتبادل

 مكافحـة بشأن اإلطارية العالمية الصحة منظمة اتفاقية على التوقيع باب فتح
 فـي ٢٠٠٣ يونيو /حزيران ٢٢ إلى يونيو /حزيران ١٦ من متدةالم الفترة في التبغ
 لـديها أودعـت التـي الجهـة وهي المتحدة، األمم مقر في نيويورك في ثم جنيف،
/حزيران ٢٩ إلى ٢٠٠٣ يونيو /حزيران ٣٠ من الممتدة الفترة في وذلك المعاهدة،
 ١٦٨ عليهـا، عالتوقيـ بـاب اآلن أغلق التي المعاهدة، على وقع وقد .٢٠٠٤ يونيو
 أكبر إليها انضم التي المعاهدة يجعلها ما وهو األوروبية، الجماعة ذلك في بما ً،اموقع
 على وقعت التي األعضاء الدول وتبرهن .المتحدة األمم تاريخ في الموقعين من عدد

 الموافقـة أو قبولها أو عليها التصديق على وإخالص بدأب ستعمل أنها على االتفاقية
 أن تـود التـي وللبلدان .فيها المحددة األغراض تقويض بعدم التزامها تبديو عليها،
 أن ٢٠٠٤ يونيـو /حزيران ٢٩حتى عليها توقع لم ولكنها االتفاقية فيًاأطراف تصبح
 التـصديق تعادل واحدة خطوة من عملية وهي إليها، االنضمام طريق عن ذلك تفعل
 .االتفاقية على

مـناًـموي ٩٠ بعد أي ،٢٠٠٥ فبراير /شباط ٢٧ في االتفاقية نفاذ بدأ وقد
 قبـل من عليها الموافقة أو قبولها أو عليها التصديق أو االتفاقية إلى االنضمام تاريخ
ملزمـة األربعـون المتعاقدة األطراف أصبحت التاريخ ذلك منًواعتبارا .دولة ٤٠
 أو تقبلهـا أو التفاقيـةا على تصدق دولة أية إلى بالنسبة أما .المعاهدة بأحكامًقانونا
 النفاذ بدء بخصوص عليها المنصوص الشروط استيفاء بعد إليها تنضم أو عليها توافق
 إيداعها تاريخ بعد التسعين اليوم في يبدأ االتفاقية نفاذ فإن ٣٦ المادة من ١ الفقرة في
 إلـى بالنـسبة االتفاقية نفاذ ويبدأ .االنضمام أو الموافقة أو القبول أو التصديق صك
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 التبغ حةمكاف بشأن اإلطارية يةملاعال الصحة منظمة اتفاقية

 التأكيد صك إيداعها تاريخ بعد التسعين اليوم في اإلقليمي االقتصادي التكامل منظمات
 .االنضمام أو الرسمي

 الخاصـة المفاوضـات فترة مدار على تكونت التي العالمية للشبكة وستكون
 التحـضير فـي أهميتها التبغ مكافحة بشأن اإلطارية العالمية الصحة منظمة باتفاقية
 العالمية، الصحة لمنظمة العام المدير ذكر وقد .القطري المستوى على تفاقيةاال لتنفيذ
:قال إذ كلمته في ذلك لي، ووك-جونغ الدكتور

 اإلطاريـة العالمية الصحة منظمة باتفاقية الخاصة المفاوضات أطلقت لقد " 
 علـى جليـة اختالفات عن أسفرت لعملية بالفعل العنان التبغ مكافحة بشأن

 العموميـة بالصحة خاصة كأداة االتفاقية نجاح وسيتوقف .القطري المستوى
 الـسنوات خالل البلدان في لتنفيذها سياسي والتزام طاقة من نكرسه ما على
 مجال في الجميع تعم عالمية مكاسب لهذا الناجحة المحصلة وستكون .القادمة
 ."العمومية الصحة

 حـد إلى برزا اللذين اللتزام،وا الدفع قوة نطاق توسيع سيتعين ذلك ولتحقيق
 منظمـة اتفاقية تصبح لكي والمحلي الوطني المستويين ليشمل المفاوضات، أثناء بعيد
 لها قيمة أعلى تبلغ حيثما ملموسة حقيقة التبغ مكافحة بشأن اإلطارية العالمية الصحة
 .البلدان في
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التبغ مكافحة بشأن اإلطارية يةملاعال الصحة منظمة اتفاقية

 ديباجة

 ،االتفاقية هذه في األطراف إن

 العمومية، الصحة حماية في لحقها األولوية إعطاء على منهاًاتصميم

 علـى وخيمة عواقب ذات عالمية مشكلة دعي التبغ وباء تفشي بأن تعترف إذ
 فـي البلدان جميع ومشاركة ممكن دولي تعاون أوسع قيام تستدعي العمومية الصحة
 ،وشاملة ومالئمة عالةف دولية استجابة

 واالجتماعيـة الـصحية العواقـب بـشأن الدوليـة األسرة قلق تعكس وإذ
 لدخانه، والتعرض التبغ لتعاطي المدمرة النطاق العالمية والبيئية واالقتصادية

 منتجـات وسـائر السجائر وإنتاج استهالك زيادة إزاء القلق ببالغ تشعر وإذ
 ذلك يلقيه الذي العبء وإزاء النامية، البلدان في يماوالس العالم أرجاء جميع في التبغ
 الوطنية، الصحية والنظم والفقراء األسر على

 التبغ تعاطي بأن فيه لبس ال بشكل أكدت قد العلمية القرائن بأن تعترف وإذ
 ـةزمني ـرةتف ـاكنه وبأن ، والعجز والمرض الوفاة في يتسببان لدخانه والتعرض
 بـدء وبـين التبـغ منتجات لتعاطي األخرى واألشكال نللتدخي التعرض بين فاصلة
 بالتبغ، الصلة ذات األمراض

 التبغ على المحتوية األخرى المنتجات وبعض السجائر بأناًضيأ تعترف وإذ
 وبـأن عليهـا، واإلبقاء االعتماد من حالة إيجاد بهدفًتعقيدا األساليب ألكثر تخضع
 عناصـر هي منها، المنبعث الدخان وكذلك ،عليها تحتوي التي باتكّرملا من الكثير
 االعتمـاد وبأن ومسرطنة، وماسخة وسامة ،كولوجيةاالفارم الناحية من ،فعالة تعتبر
 باعتبـاره لألمراض الرئيسية الدولية التصنيفات في منفصل بشكل مصنف التبغ على
 االضطرابات، من

 التبغ لدخان نالجني تعرض أن على واضحة علمية قرائن هناك بأن ّمتسل وإذ
 لألطفال، ضارة وتطورية صحية اعتالالت يسبب

 أشـكال مـن ذلك وغير التدخين معدالت تصاعد إزاء القلق ببالغ تشعر وإذ
التدخينًوخصوصا العالم، أنحاء جميع في والمراهقين األطفال قبل من التبغ استهالك
 ّرد،مط بشكل مبكرة عمرية مراحل في
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التبغ مكافحة بشأن اإلطارية يةملاعال الصحة منظمة اتفاقية

 ـيف التبغ استهالك أشكال وسائر التدخين دالت مع ارتفاع جزعها يثير وإذ
 ـىإل ـةالحاج ـاعينهأ نصب وتضع العالم أرجاء شتى في والفتيات النساء أوساط
 وتنفيذها السياسات وضع في المستويات جميع وعلى كاملة مشاركة المرأة مشاركة
 ـاتاحتياج اعتبارها في تأخذ التبغ لمكافحة استراتيجيات وجود إلى كذلك والحاجة
 ،الجنسين

 مـن ذلـك وغير التدخين تعاطي معدالت ارتفاع إزاء القلق ببالغ تشعر وإذ
 األصلية، الشعوب قبل من التبغ استهالك أشكال

 والرعايـة والترويج اإلعالن أشكال جميع تأثير إزاء بالغ قلق يساورها وإذ
 التبغ، منتجات استهالك على التشجيع إلى الرامية

 االتجار أشكال جميع على القضاء أجل من التعاوني ملالع بضرورةرقت وإذ
 بـشكل وصـنعها تهريبها ذلك في بما التبغ، منتجات وسائر بالسجائر المشروع غير
 ،وتقليدها مشروع غير

 البلدان في والسيما المستويات، جميع على التبغ مكافحة جهود بأن ّمتسل وإذ
 وتقنية مالية موارد توفير تتطلب انتقالية، بمرحلة اقتصاداتها تمر التي والبلدان النامية
 التبغ، مكافحة أنشطة إلى والمتوقعة الراهنة الحاجة مع تتناسب كافية،

 االجتماعيـة لآلثـار للتـصدي مالئمـة آليات إنشاء بضرورة تعترف وإذ
 على الطلب من للحد الناجحة االستراتيجيات على المترتبة األمد الطويلة واالقتصادية

 التبغ،

 عن تنشأ قد التي واالقتصادية االجتماعية الصعوبات اعتبارها في تضع وإذ
 والبلـدان النامية البلدان بعض في والطويل، المتوسط األجلين في التبغ مكافحة برامج
 التقنية المساعدة على للحصول بحاجتها ّمتسل وإذ انتقالية، بمرحلة اقتصاداتها تمر التي

المستدامة؛ للتنميةًاوطني موضوعة جياتاستراتي سياق في والمالية

 على وتثني التبغ لمكافحة عديدة دول به تضطلع الذي مالقي العمل تدرك وإذ
 األمـم منظومة وهيئات مؤسسات سائر وعلى الرائد لدورها العالمية الصحة منظمة
 في هالجهود األخرى اإلقليمية الدولية الحكومية والمنظمات الدولية والمنظمات المتحدة
 التبغ، مكافحة تدابير وضع

 وسائر الحكومية غير المنظمات تقدمها التي الخاصة المساهمة على تشدد وإذ
 الهيئـات فيهـا بمـا التبغ، صناعة دوائر إلى المنتمية غير المدني المجتمع عناصر
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التبغ مكافحة بشأن اإلطارية يةملاعال الصحة منظمة اتفاقية

 ـةحماي ـاتمجموعو والبيئيـة والـشبابية النـسائية والمجموعات المهنية الصحية
ـودهللجاًديضـعت الصحية الرعاية ومؤسسات األكاديمية المؤسساتو المستهلكين
 ـةواألهمي ـدولي،ال أو الوطني الصعيد على سواء التبغ مكافحة أجل من المبذولة
 أجـل مـن والدولي الوطني الصعيدين على المبذولة الجهود في لمشاركتها الحيوية
 التبغ، مكافحة

 تقوض لكي التبغ صناعة دوائر تبذلها جهود ألي التيقظ بضرورة تعترف وإذ
 ذات التبـغ صناعة دوائر أنشطة على التعرف وضرورة المكافحة، جهود تخرب أو
 التبغ، مكافحة جهود على السلبي األثر

 االقتـصادية بـالحقوق الخـاص الدولي العهد من ١٢ المادة إلى تشير وإذ
 كـانون ١٦ فـي متحـدةال لألمم العامة الجمعية اعتمدته الذي والثقافية واالجتماعية

والذي ١٩٦٦ ديسمبر /األول  مستوى بأعلى التمتع في الحق فرد لكل أن على ينص ،
 ،والنفسية البدنية الصحة من بلوغه يمكن

 ـىعل تؤكد التي العالمية الصحة منظمة دستور ديباجة إلىاًضيأ تشير وإذ
 ـللك ـيةاساألس الحقوق أحد هو بلوغه يمكن الصحة من مستوى بأعلى التمتع أن

 االقتصادية الحالة أو السياسية العقيدة أو الدين أو العنصر بسبب تمييز دون إنسان،
 ،االجتماعية أو

 االعتبـارات إلـى المستندة التبغ مكافحة تدابير تشجيع علىمنهاًوتصميما
 ،الصلة وذات الحالية واالقتصادية والتقنية العلمية

 اعتمدتها التي المرأة ضد التمييز أشكال كل على القضاء اتفاقية بأن تذكر وإذ
 أن علـى تـنص ١٩٧٩ ديسمبر /األول كانون ١٨ في المتحدة لألمم العامة الجمعية
 ضـد التمييـز علـى للقضاء المناسبة التدابير االتفاقية تلك في األطراف الدول تتخذ
 الصحية، الرعاية ميدان في المرأة

 لألمـم العامة الجمعية اعتمدتها التي فلالط حقوق اتفاقية بأن كذلك تذكر وإذ
 األطراف الدول تعترف أن على تنص ١٩٨٩ نوفمبر /الثاني تشرين ٢٠ في المتحدة
 بلوغه، يمكن الصحة من مستوى بأعلى يتمتع أن في الطفل بحق االتفاقية تلك في

 :يلي ما على تتفق
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التبغ مكافحة بشأن اإلطارية يةملاعال الصحة منظمة اتفاقية

 مقدمة :الًوأ

 ١ المادة
مةدختسملا المصطلحات

 :التفاقيةا هذه ألغراض

 أي أو القـانون يحظرهـا ممارسة أية "المشروع غير االتجار عبارة تعني")أ(
 التوزيع أو الحيازة أو االستالم أو الشحن أو باإلنتاج يتعلق مما القانون يحظره سلوك
 من نشاط تسهيل منه يقصد مما سلوك أو ممارسة أية ذلك في بما الشراء، أو البيع أو
 القبيل؛ هذا

 دول عدة من تتألف منظمة "اإلقليمي االقتصادي للتكامل منظمة" عبارة عنيت )ب(
 منها مسائل، مجموعة يخص فيما صالحياتها األعضاء دولها إليها ونقلت سيادة، ذات

١  المسائل؛ بتلك يتعلق فيما األعضاء لدولها الملزمة القرارات اتخاذ سلطة

 االتـصال أشكال من شكل أي "هل والترويج التبغ عن اإلعالن" عبارة تعني )ج(
 لـه، يكون أن يحتمل أو له، بهدف التجاري العمل أو التجارية التوصية أو التجاري
 غيـر أو مباشـر بشكل التبغ، لتعاطي أو التبغ منتجات ألحد الترويج في يتمثل تأثير
 مباشر؛

 خفـض إلى الرامية ستراتيجياتالا من مجموعة "التبغ مكافحة" عبارة تعني )د(
 طريـق عـن السكان صحة تحسين إلى هدفت التي والضرر الطلب وتقليل العرض
 التبغ؛ لدخان ضهموتعر التبغ لمنتجات الستهالكهم حد وضع

 وتوزيع التبغ تصنيع في تعمل التي الجهات "التبغ صناعة دوائر" عبارة تعني )ه(
 بالجملة؛ واستيرادها التبغ منتجات

 أوراق مـن اًجزئي أواًيلك تتكون التي المنتجات "التبغ منتجات" عبارة تعني )و(
 أو امتـصاصها أو بتـدخينها سـواء االستخدام لغرض تصنع والتي خام كمادة التبغ
 تنشقها؛ أو مضغها

 أو حدث ألي المقدمة المساهمة أشكال من شكل أي "التبغ رعاية" عبارة تعني )ز(
 منتجات ألحد الترويج في يتمثل تأثير له، يكون أن يحتمل أو له، بهدف فرد أو نشاط
 مباشر؛ غير أو مباشر بشكل التبغ، لتعاطي أو التبغ

 .اإلقليمي االقتصادي التكامل منظمات إلى بالمثل "وطنية" مصطلح سيشير ١
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التبغ مكافحة بشأن اإلطارية يةملاعال الصحة منظمة اتفاقية

 ٢ المادة
القانونية والصكوك التفاقاتا ائرسو االتفاقية بين العالقة

 التـدابير تطبيق على األطراف تشجع اإلنسان، صحة حماية تحسين أجل من-١
 هذه في وليس ،اوبروتوكوالته التفاقيةا هذه تقتضيها التي التدابير ضمن تندرج ال التي

 أحكامهـا، مع تتوافق صرامة أشد متطلبات طرف أي فرض دون يحول ما الصكوك
 .الدولي القانون مع وتتطابق

 األطـراف حق األحوال من حال بأي هاوبروتوكوالت االتفاقية أحكام تمس ال-٢
 أو ـةاإلقليمي االتفاقات ذلك في بما األطراف، متعددة أو ثنائية اتفاقات تبرم أن في
 ـيالت تلك أو وبروتوكوالتها االتفاقية بهذه الصلة ذات القضايا بشأن اإلقليمية، دون
 ـةاالتفاقي هذه بموجب التزاماتها مع االتفاقات تلك تتوافق أن بشرط فيها، تندرج ال

 ـاتاالتفاق تلك بنصوص األطراف مؤتمر المعنية األطراف وتزود .وبروتوكوالتها
 .األمانة ريقط عن

العامة اتامزتلالاو التوجيهية والمبادئ المنشود الغرض :ًاثاني

 ٣ المادة
 المنشود الغرض

 األجيـال حماية في هاوبروتوكوالت االتفاقية هذه من المنشود الغرض يتمثل
 المـدمرة واالقتـصادية والبيئيـة واالجتماعية الصحية العواقب من والمقبلة الحالية
 التبـغ مكافحة تدابيرل إطار بإتاحة وذلك لدخانه، والتعرض التبغ عاطيت عن الناجمة
 أجـل مـن والـدولي واإلقليمي الوطني الصعيد على األطراف تنفذها أن يتعين التي
 .وكبير دائم بشكل لدخانه والتعرض التبغ تعاطي انتشار معدل خفض

 ٤ المادة
 التوجيهية المبادئ

 االتفاقيـة هـذه مـن المنـشود رضالغـ تحقيقهـا في األطراف تستهدي
 :أدناه المحددة بالمبادئ أمور، جملة في أحكامها، تطبيق وفي هاوبروتوكوالت

 مننه،اخدل والتعرض التبغ استهالكعن ينجم بمااًملع فرد كل إحاطة ينبغي-١
 التشريعية التدابير في ينظر أن وينبغي .مميت وتهديد إدماني وطابع صحية عواقب
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التبغ مكافحة بشأن اإلطارية يةملاعال الصحة منظمة اتفاقية

 مـن المناسب الحكومي المستوى على األخرى التدابير سائر أو واإلدارية ةوالتنفيذي
 .التبغ لدخان التعرض من الجميع حماية أجل

 متعددة شاملة تدابير ودعم بوضع صارم سياسي التزام إيجاد الضروري من-٢
 مـع والـدولي، واإلقليمي الوطني الصعيد من كل على منسقة واستجابات القطاعات
 :يلي ما مراعاة

 ؛التبغ لدخان التعرض من الجميع لحماية تدابير اتخاذ ضرورة )أ(

 شكل بأي التبغ منتجات استهالك من للوقاية تدابير اتخاذ ضرورة )ب(
منه؛دوالح استهالكها عن اإلقالع ودعم وتشجيع األشكال من

 ـليينصاأل ـراداألف ـشاركةم ـزلتعزي ـدابيرت ـاذاتخ ضرورة )ج(
 ـةالمالئم التبغ مكافحة برامج وتقييم وتنفيذ وضع في صليةاأل والمجتمعات
 والثقافية؛ االجتماعية الناحيتين من وتطلعاتهم الحتياجاتهم

 بالجنـسين المحدقة األخطار معالجةل الالزمة التدابير اتخاذ ضرورة )د(
 .التبغ مكافحة استراتيجيات وضع عند

 الماليـة، ةوالمساعد والمعارف وجياالتكنول نقل والسيما الدولي، التعاون ديع-٣
 مـع التبـغ، لمكافحة فعالة برامج وتنفيذ وضع أجل من الصلة ذات الخبرات وتوفير
 ،والقانونية والسياسية واالقتصادية االجتماعية والعوامل ،السائدة المحلية الثقافة مراعاة
 .االتفاقية مناًماهاًءزج

ـتهالكسا ـنم للحد القطاعات متعددةالو الشاملة واالستجابات تدابير ال تعد-٤
اًيساسأاًرمأ ، والدولي واإلقليمي الوطني ىالمستو من كل على التبغ منتجات جميع
 ـاألمراضب اإلصابة حدوث دون العمومية، الصحة لمبادئ اًقفو الحيلولة، أجل من

 .لدخانه والتعرض التبغ استهالك بسبب األوان قبل والوفاة والعجز

 واليته ودحد في طرف كل يحدده حسبما بالمسؤولية، الصلة ذات ائلالمس ُعدت-٥
 .الشاملة التبغ مكافحة مناًماهاًءزج القضائية،

 التحـول علـى للمعاونـة والماليـة التقنية المساعدة بأهمية اإلقرار ينبغي-٦
 جـةنتياًـغلاباًرثأت معيشتهم سبل تتأثر الذين فيه والعاملين التبغ لزارعي االقتصادي
 تمـر التي األطراف والبلدان النامية األطراف البلدان في التبغ مكافحة برامج لتطبيق
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التبغ مكافحة بشأن اإلطارية يةملاعال الصحة منظمة اتفاقية

 موضـوعة استراتيجيات سياق في األهمية هذه ومعالجة انتقالية، بمرحلة اقتصاداتها
 .المستدامة للتنميةًاوطني

 ههذ من المنشود الغرض تحقيق فياًيساسأاًرمأ المدني المجتمع مشاركة ُعدت-٧
 .هاوبروتوكوالت االتفاقية

 ٥ المادة
 العامة االلتزامات

 شـاملة وطنيـة وبرامج وخطط استراتيجيات وتنفيذ بوضع طرف كل يقوم-١
 مع يتفق بما اًيرود واستعراضها وتحديثها وتنفيذها التبغ، لمكافحة القطاعات ومتعددة
 .فيها طرف هو التي والبروتوكوالت االتفاقية هذه

:قدراته حسب طرف كل يتولى الغاية، ذهه لبلوغ ٢-

 ـاوتمويله ـصالات مراكز أو وطنية تنسيقية آلية تعزيز أو إقامة )أ(
 التبغ؛ لمكافحة

 أخـرى تـدابير أو /و وإدارية وتنفيذية تشريعية تدابير وتنفيذ اتخاذ )ب(
 السياسات وضع على األطراف سائر مع االقتضاء، حسب ،والتعاون فعالة،

ل  .التبغ لدخان والتعرض النيكوتين وإدمان التبغ استهالك وخفض منع المالئمة

ا سياساتها وتنفيذ وضع عند األطراف، تتصرف العموميـة، لصحة مجال في ٣-
 التجارية المصالح من السياسات هذه حماية يكفل نحو على ،التبغ بمكافحة يتعلق فيما
 .الوطني انونللق وفقا التبغ، صناعة لدوائر أخرى راسخة مصالح وأية

 مقترحـة توجيهية مبادئو وإجراءات تدابير صياغة على األطراف تتعاون-٤
 .فيها أطراف هي التي والبروتوكوالت االتفاقية أحكام لتنفيذ

 المختـصة الدوليـة المنظمـات مـع االقتـضاء، حسب ،األطراف تتعاون-٥
ةاا تح على الهيئات وسائر اإلقليمية الدولية الحكومية والمنظمات المنشود ضغرأل قيق

 .فيها أطراف هي التي والبروتوكوالت االتفاقية هذه من

 الموارد جمع على لها، المتاحة والموارد الوسائل حدود في األطراف، تتعاون-٦
 والمتعـددة الثنائيـة التمويـل آليات خالل من بفعالية االتفاقية لتنفيذ الالزمة المالية
 .األطراف
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التبغ مكافحة بشأن اإلطارية يةملاعال الصحة منظمة اتفاقية

 التبغ لىع الطلب من بالحد صلةالمت التدابير :ًاثالث

 ٦ المادة
التبغ لىع طلبال من الحد لىإ الرامية والضريبية السعرية التدابير

 خفض في وهامة فعالة وسيلة والضريبية السعرية التدابير بأن األطراف تقر-١
 .الشباب والسيما السكان فئات مختلف قبل من التبغ استهالك

 الضريبية، سياساتها ووضع تحديد في السيادي األطراف بحق المساس دون-٢
 بمكافحـة يتعلـق فيما الصحة مجال في الوطنية غاياته الحسبان في طرف كل يضع
 :تشمل أن يمكن تدابير على االقتضاء، حسب يحافظ، أو ويعتمد التبغ،

 علـى سـعرية، سياسات االقتضاء وعند ضريبية، سياسات تطبيق )أ(
من دحلا إلى الرامية الصحية الغايات بلوغ في سهاماإل شأنها من التبغ منتجات
 ؛التبغ استهالك

 التبـغ منتجـات مبيعـات تقييد، أو بحظر االقتضاء، حسب القيام، )ب(
 توريدها أو /و الدوليين المسافرين إلى الجمركية والرسوم الضرائب من المعفاة
 .قبلهم من

 ،٢١ بالمادة الًمعو دوريةال تقاريرها ضمن األطراف مؤتمر األطراف تزود-٣
 .استهالكه وباتجاهات التبغ منتجات على المفروضة الضرائب بمعدالت

 ٧ المادة
بغالت لىع الطلب من الحد إلى يةمارلا السعرية غير التدابير

 من للحد وهامة فعالة وسيلة الشاملة السعرية غير التدابير أنب األطراف تقر
 وأ إداريـة وأ تنفيذيـة وأ تشريعية تدابير ويطبق، طرف لـك ويتخذ .التبغ استهالك
 ،١٣ إلـى ٨مـن للموادًاطبق التزاماته لتنفيذ الضرورية الفعالة التدابير من غيرها
 هيئات طريق عن أواًرشابماًنواعت األخرى األطراف مع االقتضاء، حسب ،ويتعاون
 توجيهيـة مبـادئ األطراف مؤتمر ويقترح .التدابير تلك تطبيق بهدف مختصة دولية
 .المواد هذه أحكام لتطبيق مناسبة
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التبغ مكافحة بشأن اإلطارية يةملاعال الصحة منظمة اتفاقية

 ٨ المادة
 التبغ لدخان التعرض من الحماية

 التبغ لدخان التعرض أن لبس دون أثبتت العلمية القرائن بأن األطراف تسلم-١
 .والعجز واألمراض الوفاة يسبب

 ـهلواليت الخاضعة المناطق في فعالة بصورة ويعزز وينفذ طرف كل يتخذ-٢
 ـةالوالي ـستوياتم سائر وعلى الوطنية القوانين تحددها حسبما الوطنية القضائية
 ـدابيرالت من غيرها أو /و وإدارية وتنفيذية تشريعية تدابير وتنفيذ اعتماد القضائية،
 النقل ووسائل الداخلية العمل أماكن في التبغ لدخان التعرض من الحماية توفر التي
 .األخرى العمومية األماكن االقتضاء، وحسب داخلية،ال العمومية واألماكن العام

 ٩ المادة
 بغالت منتجات توياتحم تنظيم

 مبـادئ المختـصة، الدوليـة الهيئات مع بالتشاور األطراف، مؤتمر يقترح
 ولتنظـيم عنها، الصادرة واالنبعاثات التبغ منتجات محتويات وقياس الختبار توجيهية
كـل يعتمد المختصة، الوطنية السلطات تقره لمااًقبوط .واالنبعاثات المحتويات هذه
 لهـذا الفعالـة التدابير من غيرها أو وإداريـة وتنفيذية تشريعية تدابير وينفذ طرف
 .التنظيم ولهذا والقياس االختبار

 ١٠ المادة
التبغ جاتمنت عن كشفلا تنظيم

 وأ تنفيذية وأ تشريعية تدابيرالوطنية، لتشريعاتهًاوفق ،وينفذ طرف كل يتخذ
 أن على ومستورديها التبغ منتجات صانعي لحمل الفعالة التدابير من غيرها وأ إدارية
 وينفـذ طرف كل يتخذ كما .وانبعاثاتها التبغ محتويات عن الحكومية للسلطات يكشفوا
 لمنتجـات السامة بالمكونات الخاصة للمعلومات العلني الكشف أجل من فعالة تدابير
 .عنها تنجم قد التي اثاتواالنبع التبغ

 ١١ المادة
التبغ جاتمنت يمسوتو تغليف

 االتفاقيـة هذه نفاذ بدء بعد سنوات ثالث غضون في ويطبق طرف كل يتخذ-١
 :يلي ما لضمان فعالة، تدابير الوطني،لقانونهاًقفو له، بالنسبة
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التبغ مكافحة بشأن اإلطارية يةملاعال الصحة منظمة اتفاقية

 مـن منتج ألي ،وتوسيمه التبغ منتج تغليف طريق عن ترويجال عدم )أ(
اًـعابطنا تعطـي قد أو خادعة أو مضللة أو كاذبة وسيلة بأي التبغ جاتمنت
ذلـك في بما انبعاثاته، أو أخطاره أو الصحية آثاره أو خصائصه عناًئطاخ
 عالمة أي أو رمزية عالمة أو تجارية، عالمة أو وصفي بيان أو عبارة أي

 أحد بأن الخاطئ االنطباع مباشرة غير أو مباشرة بصورة يعطي مما أخرى
 "القار قليلة" مثل تعبيرات ذلك يشمل وقد .غيره منًاضرر أقل التبغ منتجات
 ؛"لطيفة" أو "للغاية خفيفة" أو "خفيفة" أو

 مـن شكل أي ويحمل التبغ منتجات من عبوة أو علبة كل تحمل أن )ب(
 تـصف صحية، تحذيرات المنتجات لهذه الخارجيين والتوسيم التغليف أشكال
 التحذيرات وهذه .أخرى مناسبة رسائل تحمل أن ويجوز الضارة، التبغ آثار

 :والرسائل

 المختصة، الوطنية السلطة من معتمدة تكون )١(

 متغايرة، تكون )٢(

 ومقروءة، للعيان وظاهرة وواضحة كبيرة تكون )٣(

 أال على الرئيسية العرض مساحة من أكثر أو ٪٥٠ تغطي )٤(
 المساحة، هذه من ٪٣٠ عن تقل

 .ًاونقوشاًروص تشمل أو النقوش أو الصور شكل تتخذ قد )٥(

 أشـكال مـن شكل أي ويتضمن التبغ، منتجات من وعبوة علبة كل تتضمن-٢
 فـي المحددة التحذيرات إلى باإلضافة المنتجات، لهذه الخارجيين، والتوسيم التغليف
 الـصلة ذات غالتبـ منتجـات مكونـات عن معلومات المادة، هذه من )ب(١ الفقرة

 .الوطنية السلطات تحدده حسبما وانبعاثاتها،

 ـيف ـواردةال األخرى والمعلومات التحذيرات تظهر أن طرف كل يشترط-٣
 من وعبوة علبة كل علـى المـادة هذه من ٢و )ب(١ الفقرتين في والمحددة النص
 المنتجات لهذه الخارجيين والتوسيم التغليف أشكال من شكل أي وعلى التبغ، منتجات
 .الرئيسية لغاته أو بلغته

 يتعلـق فيما "الخارجيان والتوسيم التغليف" عبارة تنطبق المادة هذه ألغراض-٤
 منتجاتال بيع في المستعملين والتوسيم التغليف أشكال من شكل أي على التبغ بمنتجات
 .بالتجزئة
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التبغ مكافحة بشأن اإلطارية يةملاعال الصحة منظمة اتفاقية

 ١٢ المادة
ورمهلجا وتوعية والتدريب تصالواال التثقيف

 كل باستخدام التبغ، مكافحة بقضايا الجمهور توعية ويعزز فطر كل يشجع
 على طرف، كل يعمل الغاية، هذه ولبلوغ .االقتضاء حسب ،المتاحة االتصال وسائل
 أجـل مـن الفعالة التدابير من وغيرها وإدارية وتنفيذية تشريعية تدابير وتنفيذ اعتماد
 :تعزيز

 توعيـةلو للتثقيـف وشاملة فعالة برامج من االستفادة نطاق توسيع )أ(
 الستهالك اإلدمانية الخصائص ذلك في بما الصحية المخاطر بشأن الجمهور
 لدخانه؛ والتعرض التبغ

 علـى المترتبة المحتملة الصحية المخاطر بشأن الناس عامة توعية )ب(
 وأنماط التبغ تعاطي عن اإلقالع فوائد وعن لدخانه، والتعرض التبغ ستهالكا

المادة دتحد لما وفقا التبغ من حررةالمت الحياة  ؛٢-١٤ ه

 مجموعـة علىالوطني، القانون ألحكامًاطبق ،الناس عامة حصول )ج(
هذه من منشودلا بالغرض الصلة ذات التبغ صناعة عن المعلومات من واسعة
 االتفاقية؛

 ـشأنب ـةوالتوعي التثقيف أو للتدريب ومالئمة فعالة برامج وضع )د(
 في نيوالعامل الصحيين العاملين مثل، ألشخاص موجهة تكون التبغ مكافحة

 اإلعالمي المجال في والعاملين االجتماعيين والمرشدين المحلية المجتمعات
 المعنيين؛ األشخاص وسائر واإلداريين القرار وصناع والمربين

 ـرغي ـاتوالمنظم ـةالخاصو ـةالعام الهيئات ومشاركة توعية )ه(
ـرامجب ـذوتنفي ـعوض ـيف ـغالتب ـصناعاتل المنتسبة غير الحكومية

 التبغ؛ مكافحة أجل من القطاعات بين مشتركة واستراتيجيات

 ـببالعواق المتعلقة المعلومات على وحصولهم الناس عامة توعية )و(
 .واستهالكه التبغ إنتاج على المترتبة الضارة والبيئية واالقتصادية الصحية

 ١٣ المادة
 هورعايت له يجووالتر التبغ عن اإلعالن

 لـه والتـرويج التبغ عن اإلعالن على شامل حظر فرض بأن األطراف تقر-١
 .التبغ منتجات استهالك من دحي ورعايته،
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التبغ مكافحة بشأن اإلطارية يةملاعال الصحة منظمة اتفاقية

علـى الًماـشاًرظح الدستورية، مبادئه أو لدستورهًاوفق طرف، كل يفرض-٢
 إلطـاربااًـنهر هذا، ويشمل .ورعايته له والترويج التبغ عن اإلعالن أشكال جميع
 أنـشطة علـى شـامل حظر فرض الطرف، لذلك المتاحة التقنية والوسائل القانوني
 هـذا وفـي .إقليمه داخل من الًصأوالناشئة الحدود عبر والرعاية والترويج اإلعالن
ـذلكل ـةاالتفاقي ـاذنف بدء من سنوات خمس غضون في طرف، كل يتخذ الصدد
ـرىخأ ـدابيرت أو /و مالئمة إدارية أو /و تنفيذية أو /و تشريعية تدابير الطرف،
 .٢١للمادةًاوفق ذلك على بناء بالتبليغ ويقوم مالئمة

 أو دسـتورها بـسبب شامل حظر فرض تستطيع ال التي األطراف تفرض-٣
 .ورعايتـه له والترويج التبغ عن اإلعالن أشكال جميع علىاًدويق الدستورية مبادئها
 فـرض الطـرف، لذلك المتاحة التقنية والوسائل يالقانون باإلطاراًنهر هذا، ويشمل
 إقليمه،داخل من الًصأ الناشئة والرعاية والترويج اإلعالن أنشطة على شامل حظر
 أو /و ـشريعيةت تدابير طرف كل يتخذ الصدد، هذا وفي .للحدود عابرة آثار ولها
 ذلك على بناء غبالتبلي ويقوم مالئمة أخرى تدابير أو /و مالئمة إدارية أو /و تنفيذية
 .٢١ للمادة وفقا

 :يلي بما الدستورية، مبادئه أو لدستورهاًقفوو أدنى، كحد طرف، كل يقوم-٤

 ـيالت ورعايته له والترويج التبغ عن اإلعالن أشكال جميع حظر )أ(
 ـنم غيرها أو مضللة أو كاذبة وسيلة بأي التبغ منتجات من لمنتج تروج
 آثـاره أو خصائصه عناًئطاخ اًانطباع تعطي قد التي أو الخادعة الوسائل
 انبعاثاته؛ وأ مخاطره أو الصحية

 أخـرى رسائل أو تحذيرات أو صحي تحذير يصحب بأن المطالبة )ب(
 ورعايته؛ له ترويج كل االقتضاء، وحسب التبغ، عن اإلعالنات كل مالئمة

 عامـة تشجع التي المباشرة غير أو المباشرة الحوافز استخدام تقييد )ج(
 التبغ؛ منتجات شراء على الناس

 بالكـشف شامل، حظر فرض يتم لم إذا التبغ، صناعة دوائر مطالبة )د(
 اإلعالن أنشطة على التبغ صناعة دوائر تنفقه عما المعنية الحكومية للسلطات
 أن السلطات لهذه ويجوز .بعد تحظر لم التي ورعايته له والترويج التبغ عن
 ولمـؤتمر الناس لعامة األرقام تلك إتاحة المحلي، القانونبأحكاماًنهر تقرر،

 ؛٢١ بالمادة الًمع األطراف،
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التبغ مكافحة بشأن اإلطارية يةملاعال الصحة منظمة اتفاقية

 فـرض مـن ما طرف تمكن عدم حالة في أو، شامل حظر فرض )ه(
 اإلعـالن على قيود فرض الدستورية، مبادئه أو دستوره بسبب شامل حظر
 إلعـالما ووسـائل والتلفزيـون اإلذاعة في ورعايته له والترويج التبغ عن

 خـالل اإلنترنت مثل أخرى، إعالم وسائل في االقتضاء وحسب المطبوعة،
 سنوات؛ خمس فترة

 بسبب حظر فرض من ما طرف تمكن عدم حالة في أو حظر فرض )و(
 أو /و للقـاءات التبغ رعاية على قيود فرض الدستورية، مبادئه أو دستوره
 .فيها للمشتركين أو /و الدولية األنشطة

 .٤ الفقرة في المبينة االلتزامات تتجاوز تدابير تنفيذ على األطراف عجشُت-٥

 الالزمـة الوسائل من وغيرها التكنولوجيات استحداث في األطراف تتعاون-٦
 .الحدود عبر اإلعالن عملية على القضاء لتيسير

التبـغ عـن اإلعالن أشكال بعض علىاًرظح فرضت التي األطراف لتخو-٧
 والترويج التبغ عن اإلعالن أشكال تحظر أن في السيادي الحق ورعايته له والترويج

 ـةمعادل ـزاءاتج ـرضفت أن وفي أقاليمها، تدخل والتي الحدود عبر ورعايته له
 اًقبط أقاليمها من الناشئة والرعاية والترويج اإلعالن أنشطة على المنطبقة للجزاءات
 .محدد جزاء أي تقر أو الفقرة هذه تعتمد وال .الوطنية لقوانينها

اًـنواعت تتطلب التي المالئمة التدابير يحدد بروتوكول وضع األطراف تدرس-٨
عبـر ورعايته له والترويج التبغ عن اإلعالن على شامل حظر فرض أجل مناًيلود

 .الحدود

 ١٤ المادة
 عنه عقالإلاو بغالت لىع باالعتماد يتعلق يماف الطلب من الحد إلى يةمالرا التدابير

 على قائمة ومتكاملة، وشاملة مناسبة توجيهية مبادئ وينشر طرف كل يضع-١
 ويتخذ الوطنية، واألولويات الظروف مراعاة مع الممارسات، وأفضل العلمية القرائن
 .التبغ على لالعتماد المالئم وللعالج التبغ تعاطي عن اإلقالع لتشجيع فعالة تدابير

 :يلي ما على طرف، كل ليعم الغاية، هذه لبلوغ-٢
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التبغ مكافحة بشأن اإلطارية يةملاعال الصحة منظمة اتفاقية

 تعـاطي عن اإلقالع على التشجيع بهدف فعالة برامج وتنفيذ تصميم )أ(
 وأمـاكن الصحية الرعاية ومرافق التعليمية المؤسسات مثل أماكن في التبغ،
 ؛الرياضة ممارسة وأوساط العمل

 المشورة إسداء وخدمات التبغ على االعتماد عالجو تشخيص إدماج )ب(
 والتعليميـة الـصحية الوطنية البرامج في التبغ يـتعاط عن عاإلقال بشأن

 في والعاملين الصحيين العاملين بمشاركة الوطنية، واالستراتيجيات والخطط
 االقتضاء؛ حسب ،االجتماعيين والمرشدين المحلية المجتمعات

 التأهيـل ومراكـز الـصحية الرعايـة مرافق ضمن ،برامج إقامة )ج(
 التبـغ علـى االعتمـاد مـن والوقاية المشورة داءوإس للتشخيص ،الصحي
 وعالجه؛

 بتكلفـة الحـصول تيسير على األخرى األطراف سائر مع التعاون )د(
 المستحـضرات ذلـك في بما التبغ، على االعتماد من العالج على ميسورة
 األدويـة ومكوناتهـا المنتجات هذه تشمل وقد .٢٢ بالمادة الًمع النيةالصيد
 .االقتضاء عند والتشخيص األدوية، إعطاء في متستخد ومنتجات

 التبغ عرض من بالحد المتعلقة بيرالتدا :اًعبار

 ١٥ المادة
 التبغ تجاتبمن المشروع غير االتجار

 بمنتجات المشروع غير االتجار أشكال جميع على القضاء بأن األطراف تقر-١
 الـوطني القانون ووضع د،والتقلي المشروع غير والصنع التهريب ذلك في بما التبغ،
 ـة،والعالمي ـةواإلقليمي ـةاإلقليمي دون االتفاقات إلى باإلضافة وتنفيذه، الصلة ذي

 .التبغ مكافحة في أساسية عناصر

 الفعالـة التدابير أو إدارية أو تنفيذية أو تشريعية تدابير وينفذ طرف كل يتخذ-٢
 أشكال من شكل وأي لتبغا منتجات عبوات أو علب لكل عالمة وضع لضمان األخرى
 منتجـات مـصدر تحديد في األطراف مساعدة بغية المنتجات لهذه الخارجي التغليف
الـصلة، ذات األطـراف المتعددة أو الثنائية واالتفاقات الوطني للقانوناًقبطو التبغ،
 منتجات حركة ومراقبة وتوثيق ورصد االختالف نقطة تحديد على األطراف مساعدة
 :يلي ما على طرف كل يعمل ذلك، على وعالوة .القانوني ووضعها التبغ
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التبغ مكافحة بشأن اإلطارية يةملاعال الصحة منظمة اتفاقية

 المعـدة التبـغ منتجـات وعبوات علب وحدات تحمل أن اشتراط )أ(
 ال : "التـالي البيان المحلية، سوقه في والمبيعة وبالجملة بالتجزئة لالستعمال
 أو اإلقليميـة أو الوطنية دون الوحدة أو البلد اسم يدرج( في إال بالبيع يسمح
 أو النهائيـة الوجهـة تحـدد أخرى فعلية عالمة أي تحمل أن أو ")تحاديةاال

للبيع قانونية بصورةاًحورطم المنتج كان إذا ما تحديد على السلطات تساعد
 المحلية؛ السوق في

 ُـتجالمن أثـر القتفاء عملي نظام وضع في االقتضاء، حسب النظر، )ب(
 فـي والمـساعدة التوزيـع، ظامن تأمين زيادة شأنه من يكون منشئه وتحديد
 .المشروع غير باالتجار المتعلقة التحقيقات إجراء

 فـي المحـددة العالمات أو التغليف معلومات ُعرضت أن طرف كل يشترط-٣
 .للبلد الرئيسية اللغات أو باللغة ترد أو /و مقروء شكل في المادة هذه من ٢ الفقرة

 بمنتجـات المـشروع غير جاراالت على القضاء أجل من طرف، كل يعمل-٤
 :يلي ما على التبغ،

 بمـا الحدود، عبر التبغ بمنتجات االتجار عن البيانات وجمع رصد )أ(
 الـسلطات بـين فيمـا المعلومات وتبادل المشروع، غير االتجار ذلك في

للقانوناًقبطو االقتضاء، حسب السلطات، من وغيرها والضريبية الجمركية
 السارية؛ المعنية األطراف المتعددة أو ثنائيةال واالتفاقات الوطني

 مالئمـة انتصاف وسبل عقوبات على تنص تشريعات تشديد أو سن )ب(
 المقلـدة الـسجائر فيها بما التبغ، بمنتجات المشروع غير االتجار لمكافحة

 والمحظورة؛

 التـصنيع معـدات كـل إتـالف لضمان المالئمة الخطوات اتخاذ )ج(
 باسـتخدام التبـغ منتجات وسائر والمحظورة المقلدة والسجائر المصادرة
ًاطبق منها التخلص أواًيلمعًاممكن ذلك كان حيثما بالبيئة، تضر ال أساليب
 الوطني؛ للقانون
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التبغ مكافحة بشأن اإلطارية يةملاعال الصحة منظمة اتفاقية

 منتجـات وتوزيع تخزين ومراقبة وتوثيق لرصد تدابير وتنفيذ اتخاذ )د(
 الرسوم، أو رائبالض دفع تعليق ظل في نقلها يتم التي أو بها المحتفظ التبغ
 القضائية؛ واليته حدود في

 اإليـرادات مـصادرة مـن للتمكين االقتضاء، حسب تدابير، اتخاذ )ه(
 .التبغ بمنتجات المشروع غير االتجار من المتأتية

)د(٤و )أ(٤ الفرعيتين الفقرتين بموجب المجموعة المعلومات األطراف تقدم-٥
 إلـى المقدمة الدورية تقاريرها في المجمع كلهابشاًبسانم يكون حسبما المادة هذه من

 .٢١ بالمادة عمال األطراف مؤتمر

 بـين التعـاونالوطنيـة، لقوانينهااًقفوو االقتضاء، حسب ،األطراف عتشج-٦
 فيما ،والدولية منها اإلقليمية الدولية الحكومية المنظمات بين وكذلك الوطنية، الهيئات
 على القضاء أجل من القضائية، والمحاكمات الدعاوى مةوإقا التحقيقات بإجراء يتعلق
 المـستويين على للتعاون خاص اهتمام ويولى .التبغ بمنتجات المشروع غير االتجار
 .التبغ بمنتجات المشروع غير االتجار لمحاربة اإلقليمي ودون اإلقليمي

 ندع التراخيص، منح تشمل ،أخرى تدابير وتنفيذ اتخاذ على طرف كل يعمل-٧
 منـع أجـل مـن وتوزيعها التبغ منتجات إنتاج تنظيم أو مراقبة أجل من االقتضاء،
 .المشروع غير االتجار

 ١٦ المادة
 رالقص تستهدف تيال عاتيمبال

رصقلا بواسطة والمبيعات

 مـن غيرهـا أو إدارية وأ تنفيذية وأ تشريعية تدابير وينفذ طرف كل يعتمد-١
 للذين التبغ منتجات اتـمبيع لحظر المناسب الحكومي وىالمست على الفعالة التدابير
 عـن تقل أو الوطنية أو المحلية القوانين في عليها المنصوص السن عن أعمارهم تقل
 :يلي ما التدابير هذه تشمل أن ويمكن .اًماع عشر ثمانية

 واضحة إشارة يضعوا أن التبغ منتجات بائعي جميع على االشتراط )أ(
ا،وبلطي وأن ،رللقص التبغ مبيعات حظر تبين البيع نقطة اخلد بارز مكان في
 بلوغه على المناسب الدليل يقدم أن التبغ يشتري من كل من الشك، حالة في
 الكاملة؛ القانونية السن
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التبغ مكافحة بشأن اإلطارية يةملاعال الصحة منظمة اتفاقية

 هـذه إلـى الوصـول هاب يمكن طريقة بأي التبغ منتجات بيع منع )ب(
 ؛المتاجر رفوف على عرضها مثل ،رةـمباش المنتجات

 ذلـك غير أو األلعابو الخفيفة الوجباتو الحلوى بيعو صنع حظر )ج(
 ر؛صالق تغري والتي التبغ منتجات شكل على المصنوعة األشياء من

 ـضائية،الق ـهواليت إطار في التبغ، بيع ماكينات تكون أال ضمان )د(
 .للقصر التبغ منتجات لبيع تروج وأال ر،صللق متاحة

 النـاس على المجانية التبغ منتجات توزيع حظر يشجع أو طرف كل يحظر-٢
 .رالقصًوخصوصا

 ممـا صـغيرة علب في أو المفردة السجائر بيع حظر على طرف كل يعمل-٣
 .رللقص المنتجات هذه توافر نطاق من يوسع

 رللقـص التبـغ منتجـات مبيعات منع تدابير فعالية زيادة بأن األطراف رقت-٤
 تـرد التي األخرى األحكام سائر جانب إلى التدابير هذه تنفيذ االقتضاء، عند تستلزم،
 .االتفاقية هذه في

 أو ـااعتماده أو ـاإقراره أو عليها التصديق أو االتفاقية على التوقيع لدى-٥
 من يعرب، أن فيها للطرف يجوز بذلك، القيام بعد وقت أي في أو إليها، االنضمام
 ـببموج ـغالتب ـعبي ماكينات إدخال بحظر التزامه عن ملزم، كتابي إعالن خالل
 بيع ماكينات على كلي حظر بفرض االقتضاء، حسب التزامه، أو القضائية، واليته
األطراف جميع على المادة لهذهًاطبق يصدر الذي اإلعالن بتعميم الوديع ويقوم .التبغ
 .االتفاقية في

 فعالـة تدابير أو ريةإدا أو تنفيذية أو تشريعية تدابير وينفذ طرف كل يعتمد-٦
 االمتثـال ضـمان أجل من والموزعين، الباعة على الجزاءات فرض تشمل أخرى،

 .المادة هذه من ٥-١ الفقرات في الواردة لاللتزامات

 أو ـشريعيةت ـدابيرت ـضاء،تاالق حسب وينفذ، طرف كل يعتمد أن ينبغي-٧
 أولئك بواسطة التبغ اتمنتج مبيعات لحظر أخرى فعالة تدابير أو إدارية أو تنفيذية
 أو الوطنيـة أو المحلية القوانين في عليها المنصوص السن عن أعمارهم تقل الذين
 .اًماع عشر ثمانية عن تقل
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التبغ مكافحة بشأن اإلطارية يةملاعال الصحة منظمة اتفاقية

 ١٧ المادة
يةداصتقالا الجدوى ذات البديلة لألنشطة الدعم تقديم

 المختصة الدولية الحكومية المنظمات ومع بينها فيما بالتعاون األطراف، تقوم
 ـصاديةاالقت ـدوىالج ذات البدائل بتعزيز االقتضاء، حسب واإلقليمية، منها دوليةال

 .الحالة حسب الباعة وآحاد وزارعيه التبغ صناعة في للعاملين

 البيئة حماية :اًسماخ

 ١٨ المادة
دااألفر وصحة البيئة حماية

 نحمـ على االتفاقية، هذه بموجب بالتزاماتها النهوض عند األطراف، توافق
 داخل وصناعته التبغ زراعة يخص فيما األفراد، وصحة البيئة لحماية الالزم االهتمام
 .المعنية أراضيها

 بالمسؤولية المتعلقة المسائل :اًسداس

 ١٩ المادة
يةلوسؤملا

 تعزيـز أو تشريعية إجراءات اتخاذ في األطراف تنظر التبغ مكافحة بغرض-١
 فيهـا بمـا والمدنية، الجنائية المسؤولية مسألة معالجةل اللزوم، عند القائمة، قوانينها
 .االقتضاء حسب التعويض،

 مؤتمر خالل من المعلومات تبادل على البعض بعضها مع األطراف تتعاون-٢
 :يلي ما ذلك ويشمل ،٢١للمادةًاطبق األطراف

 ـرضعوالت التبغ منتجات الستهالك الصحية اآلثار عن المعلومات )أ(
 ؛)أ(٣- ٢٠ للمادة اًقفو بغالت لدخان

 القضائية الوالية وكذلك السارية واألنظمة التشريعات عن المعلومات )ب(
 .الصلة ذات
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التبغ مكافحة بشأن اإلطارية يةملاعال الصحة منظمة اتفاقية

 ـيوف بينها، فيما عليه االتفاق تم وحسبما االقتضاء حسب األطراف، تقدم-٣
 ـساريةال ـاتوالترتيب الوطنية القانونية والممارسات والسياسات التشريعات حدود
 ـراءاتاإلج يخص فيما البعض بعضها إلى المساعدة القائمة، لمعاهداتبا الخاصة
 .االتفاقية هذه مع يتوافق بما وذلك والجنائية، المدنية بالمسؤولية تتعلق التي القانونية

 محـاكم إلى األطراف لوصول قائمة حقوق أي شكل، بأي االتفاقية تمس ال-٤
 .القبيل هذا من حقوق وجدت حيثماالحقوق، هذه من اًيأ تحد وال البعض بعضها

 العمل مراعاة ومع مبكرة، مرحلة أية في أمكن إذا األطراف، لمؤتمر يجوز-٥
 ـصلةال ذات ـسائلمال ـيف ـرينظ أن ـة،المعني الدولية المحافل في به المضطلع
 ـائلوالوس ـسائل،الم ـذهه لمعالجة المناسبة الدولية النهوج فيها بما بالمسؤولية،
 ـشطةاألن من وغيرها التشريعية أنشطتها في الطلب، عند األطراف، عملد المناسبة
 .المادة لهذه اًقبط

 وماتالمعل ونقل والتقني يالعلم التعاون :اًعباس

 ٢٠ المادة
 ماتالمعلو وتبادل والمراقبة البحوث

 بـرامج وتنـسيق الوطنيـة البحوث برامج وتعزيز وضع األطراف تتولى-١
 الغاية، هذه ولبلوغ .التبغ مكافحة ميدان في والدولي اإلقليمي المستويين على البحوث
 :يلي ما على طرف كل يعمل

 ذلـك، علـى والتعاون العلمية والتقييمات البحوث بإجراء المبادرة )أ(
 الدوليـة، الحكوميـة المختـصة المنظمـات طريق عن أو مباشرة بصورة
 قيامها خالل ومن ،مختصةال األخرى الهيئات وسائر والدولية، منها اإلقليمية
 التبـغ استهالك في الحاسمة العوامل ومعالجة البحوث وتشجيع تعزيز بذلك،

 البديلة؛ المحاصيل لتحديد البحوث على عالوة ،وعواقبهما لدخانه والتعرض

 أنـشطة في العاملين لجميع الموجه والدعم التدريب وتعزيز تشجيع )ب(
 ـنم ـدعمب ـكوذل ،ـيموالتقي لتطبيقوا البحث ذلك في بما التبغ، مكافحة
 الهيئات وسائر والدولية منها اإلقليمية الدولية، الحكومية المختصة المنظمات
 .المختصة األخرى
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التبغ مكافحة بشأن اإلطارية يةملاعال الصحة منظمة اتفاقية

االقتضاء، حسب ،م-٢  التبغ استهالك مدى مراقبة أجل من برامجاألطراف تقي
 الوطنيـة المستويات على وعواقبه فيه الحاسمة والعوامل وأنماطه لدخانه والتعرض
 فـي التبـغ مراقبـة برامج األطراف تدمج الغاية، هذه ولبلوغ .والعالمية واإلقليمية
 البيانـات تكون بحيث الصحة، رصدتب الخاصة والعالمية واإلقليمية الوطنية البرامج
 .االقتضاء حسب ،والدولي اإلقليمي المستويين على والتحليل للمقارنة قابلة

 غيـر المنظمات تقدمها التي والتقنية المالية المساعدة بأهمية األطراف ّمتسل-٣
 مـا إلـى طرف كل ويسعى األخرى الهيئات وسائر واإلقليمية منها الدولية الحكومية
 :يلي

 الوبائيـة بالمراقبـة خـاص وطني نظام إقامة علىًاتدريجي العمل )أ(
 لة؛الص ذات والصحية واالقتصادية االجتماعية والمؤشرات التبغ الستهالك

 ـامنه ـةالدولي الدولية، الحكومية المختصة المنظمات مع التعاون )ب(
 ـة،الحكومي ـروغي الحكومية الوكاالت فيها بما الهيئات، وسائر واإلقليمية
 عـن المعلومـات وتبادل والعالمي اإلقليمي الصعيد على التبغ مراقبة على

 المادة؛ هذه من )أ(٣ الفقرة في المحددة المؤشرات

 أو توجيهية مبادئ وضع على العالمية، الصحة منظمة مع تعاون،ال )ج(
 وتحليلهـا بـالتبغ المتعلقـة المراقبـة بيانـات جمع لتحديد عامة إجراءات
 .وتوزيعها

 تبـادل وتسهيل تشجيع علىالوطنية، القوانين بأحكاماًنهر ،األطراف تعمل-٤
 المتاحـة والقانونيـة التجاريةو واالقتصادية واالجتماعية والتقنية العلمية المعلومات
 الصلة ذات وزراعته التبغ صناعة بممارسات المتصلة المعلومات على عالوة ،ًاعموم
 ـةالخاص االحتياجـات وتلبـي األطـراف تراعي بذلك قيامها وعند االتفاقية، بهذه

 ـسعىوي .انتقالية بمرحلة اقتصاداتها تمر التي والبلدان النامية البلدان من لألطراف
 :يلي ماب القيام إلى طرف كل

 القـوانين تـضم ثـةدحم بيانات قاعدةل التدريجية والصيانة نشاءاإل )أ(
 إنفاذها،ب الخاصة المعلومات االقتضاء عندو التبغ مكافحةب الخاصة واللوائح
 ،بالموضوع الصلة الوثيقة القضاء فقه اجتهادات أو القرارات إلى باإلضافة
 والعالمي؛ اإلقليمي المستوى على التبغ لمكافحة برامج وضع على والتعاون
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التبغ مكافحة بشأن اإلطارية يةملاعال الصحة منظمة اتفاقية

 الوطنيـة المراقبة برامج من تستقى بيانات قاعدةل والصيانة نشاءاإل )ب(
 المادة؛ هذه من )أ(٣ للفقرة وفقا

 ـصيانةوال ـةقاماإل على المختصة الدولية المنظمات مع التعاون )ج(
ـتظممن نحو لىع المعلومات وتوزيع جمع بغرضل  عالمي نظام التدريجية

 فـي تؤثر التي التبغ صناعة دوائر أنشطة وعن وصناعته التبغ إنتاج عن
 .التبغ لمكافحة الوطنية األنشطة في أو االتفاقية هذه

 منهـا اإلقليميـة الدولية الحكومية المنظمات في األطراف تتعاون أن ينبغي-٥
 ـشجيعت على فيها أعضاء هي التي التنمية ومؤسسات المالية والمؤسسات والدولية
 ـرافاألط النامية البلدان تساعد لكي والمالية التقنية المواردب األمانة تزويد وتعزيز
 بشأن بالتزاماتها الوفاء على انتقالية بمرحلة اقتصاداتها تمر التي األطراف والبلدان
 .المعلومات وتبادل والمراقبة البحوث

 ٢١ المادة
 توماالمعل دلوتبا التبليغ

 عن دورية تقارير ،األمانة طريق عن األطراف، مؤتمر إلى طرف كل ميقد-١
 :يلي ما تشمل ،االتفاقية لهذه تنفيذه

 التدابير وسائر واإلدارية والتنفيذية التشريعية التدابير عن معلومات )أ(
 االتفاقية؛ لتنفيذ المتخذة األخرى

 تعتـرض عقبـات أو صعوبات أي عن االقتضاء، عند ،معلومات )ب(
 العقبات؛ تلك لتذليل المتخذة التدابير وعن التفاقية،ا تنفيذه

 المتلقاة أو المقدمة والتقنية المالية المساعدة عن المناسبة المعلومات )ج(
 التبغ؛ مكافحة أنشطة أجل من

 ؛٢٠ المادة في الوارد النحو على والبحوث المراقبة عن معلومات )د(

)د(٤-١٣و٣-١٣و٢-١٣و٣-٦ المـواد فـي المبينة المعلومات )ه(
 .٢-١٩و٥-١٥و

 ويقـدم .للتقارير األطراف جميع تقديم وأشكال تواتر األطراف مؤتمر يحدد-٢
 .له بالنسبة االتفاقية سريان بدء من سنتين حدود في األولي تقريره طرف كل
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التبغ مكافحة بشأن اإلطارية يةملاعال الصحة منظمة اتفاقية

يةمارلا الترتيبات في النظر األطراف مؤتمر يتولى ،٢٦و ٢٢ بالمادتين الًمع-٣
 مرحلـة ب اقتصاداتها تمر التي األطراف والبلدان األطراف النامية البلدان مساعدة ىإل

 .المادة هذه بموجب بالتزاماتها للوفاء البلدان تلك تقدمه طلب على بناء انتقالية،

 بـشأن الـوطني للقـانون االتفاقية بمقتضى المعلومات وتبادل تبليغ يخضع-٤
 معلومـات أي بينها، المتبادل االتفاق حسب األطراف، وتحمي والسرية، الخصوصية

 .تبادلها يتم سرية
 ٢٢ المادة

لةصلااتذ خبراتال وفيروت والقانونية والتقنية لميةالع لمجاالتا في التعاون

 ،المختـصة الدولية الهيئات طريق عن أو مباشرة بصورة ،األطراف تتعاون-١
 مراعـاة مـع االتفاقيـة، هذه عن ةالناشئ بااللتزامات الوفاء على قدرتها تعزيز على

 بمرحلـة اقتـصاداتها تمر التي األطراف والبلدان األطراف النامية البلدان احتياجات
 ـلونق والقانونيـة والعلميـة التقنية الخبرات نقل التعاون هذا يعزز أن على .انتقالية

 اتـتراتيجيسا ـزوتعزي لوضع متبادلة، بصورة عليه االتفاق تم وكما ،التكنولوجيا
 :يلي ما إلى إليه، ترمي فيما ترمي، التبغ لمكافحة وطنية وبرامج وخطط

 ـاراتوالمه والمعارف التكنولوجيا واحتياز ونقل استحداث تيسير )أ(
 التبغ؛ بمكافحة المتعلقة والخبرات والقدرات

 الخبرات من ذلك إلى وما والقانونية والعلمية التقنية الخبرات توفير )ب(
 لمكافحـة الوطنية والبرامج والخطط االستراتيجيات تعزيزو وضع أجل من
 :منها بطرق االتفاقية تنفيذ إلى تهدف التي التبغ

 متينـة تـشريعية قاعدة إقامة على الطلب، لدى ،المساعدة )١(
 تعـاطي بدء نم الوقاية برامج فيها بما التقنية، البرامج إلى إضافة
 ؛هلدخان لتعرضا من والحماية عنه اإلقالع وتشجيع التبغ

 بتنفيـذ يتـأثرون الذين التبغ صناعة في العاملين مساعدة )٢(
 مناسـبة بديلـة عـيش سبل تطوير على االقتضاء، عند ،االتفاقية
 ؛ًاوقانونيًااقتصادي

 إنتاجهم تحويل على االقتضاء، عند ،التبغ زارعي مساعدة )٣(
 اً؛ اقتصاديٍدجم بأسلوب بديلة محاصيل إلى الزراعي
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التبغ مكافحة بشأن اإلطارية يةملاعال الصحة منظمة اتفاقية

اًـقبط المعنيـين للعاملين يةوالتوع أو تدريبيةال برامجلل الدعم تقديم )ج(
 ؛١٢ للمادة

 الًضـف ،االقتضاء عند ،الالزمة واإلمدادات والمعدات المواد توفير )د(
 التبغ؛ مكافحة وبرامج وخطط الستراتيجيات ،اللوجستي الدعم عن

 إلدمـان شاملالـ العـالج فيهـا بما التبغ، مكافحة أساليب تحديد )ه(
 ؛النيكوتين

 تكاليف لتحم على القدرة لزيادة بالبحوث االقتضاء، عند النهوض، )و(
 .النيكوتين إلدمان الشامل العالج

 ونقـل والقانونية والعلمية التقنية الخبرات نقل سرويي األطراف مؤتمر يشجع-٢
 .٢٦ دةللماًاوفق تأمينه يتم الذي المالي الدعم تقديم مع التكنولوجيا

 المالية والموارد المؤسسية الترتيبات :ثامنا

 ٢٣ المادة
 األطراف مؤتمر

 منظمـة مـن بـدعوة للمؤتمر األولى الدورة وتنعقد .لألطراف مؤتمر ينشأ-١
 .التنفيـذ حيز االتفاقية هذه دخول بعد واحدة سنة يتجاوز ال موعد في العالمية الصحة
 .الالحقة العادية الدورات وموعد نمكا األولى دورته في المؤتمر ويحدد

 يعتبرها التي األخرى المواعيد في األطراف لمؤتمر االستثنائية الدورات تعقد-٢
 أن بشرط األطراف، من طرف أي يقدمه كتابي طلب على بناء أو ضرورية، المؤتمر
 تـاريخ من أشهر ستة غضون في األقل، على األطراف ثلث بتأييد الطلب هذا يحظى
 .األمانة قبل من إليها هإرسال

 .األولى دورته في الداخلي نظامه ،اآلراء بتوافق ،األطراف مؤتمر يعتمد-٣

 أيـة تمويل يحكم له مالي نظام باعتماد اآلراء بتوافق األطراف مؤتمر يقوم-٤
 .األمانـة عمـل على تنطبق التي المالية األحكام على عالوة ينشئها قد فرعية هيئات
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التبغ مكافحة بشأن اإلطارية يةملاعال الصحة منظمة اتفاقية

 العادية الدورة انعقاد حين إلى الممتدة المالية الفترة موازنة عادية دورة كل في ويعتمد
 .المقبلة

 الكفيلـة القرارات ويتخذ االتفاقية تطبيق بانتظام األطراف مؤتمر يستعرض-٥
 خاصـة وتعديالت ومرفقات بروتوكوالت يعتمد أن له ويجوز بفعالية تنفيذها بتعزيز
٣٣و ٢٩و ٢٨ للمواد وفق باالتفاقية، ً .: يلي بما الغرض لهذا ويقوما

 ؛٢١و ٢٠ المادتين بأحكام الًمع وتسهيله المعلومات تبادل تشجيع )أ(

 تحـسينات وإدخال للمقارنة القابلة المنهجيات وضع وتوجيه تشجيع )ب(
 المنـصوص تلـك إلى إضافة البيانات، وجمع البحوث إلجراء عليها دورية
 االتفاقية؛ بتنفيذ الصلة ذات ٢٠ المادة في عليها

 االسـتراتيجيات وتقيـيم وتنفيذ بتطوير االقتضاء، حسب النهوض، )ج(
 األخرى؛ التدابيرو والتشريعات السياسات إلى إضافة والبرامج، والخطط

 واعتمـاد ٢١ بالمادة الًمع األطراف تقدمها التي التقارير في النظر )د(
 االتفاقية؛ تنفيذ عن دورية تقارير

 بموجب االتفاقية لتنفيذ الالزمة المالية الموارد حشد وتسهيل تشجيع )ه(
 ؛٢٦ المادة أحكام

 ؛االتفاقية من الغرض لبلوغ الزمة فرعية هيئات أية إنشاء )و(

 والتعاون الخدمات على لحصولا بطلب ً،مناسبا يكون حيثما القيام، )ز(
 التابعـة يـةوالمعن المختـصة والهيئات المؤسسات تقدمها التي والمعلومات
 منها الدولية الدولية، الحكومية المنظمات من وغيرها المتحدة األمم لمنظومة
 لتعزيـز كوسـيلة الحكومية وغير الحكومية والهيئات والمنظمات واإلقليمية
 االتفاقية؛ تنفيذ

 يتطلبها قد أخرى تدابير أية اتخاذ في ً،مناسبا يكون حيثما النظر، )ح(
 .تنفيذها من المكتسبة الخبرة ضوء في االتفاقية نم المنشود الغرض تحقيق

 .إجراءاته في المراقبين لمشاركة معايير األطراف مؤتمر يحدد-٦
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التبغ مكافحة بشأن اإلطارية يةملاعال الصحة منظمة اتفاقية

 ٢٤ المادة
نةامألا

 ويعمـل .لعملها الالزمة الترتيبات ويضع دائمة أمانة األطراف مؤتمر يعين-١
 .األولى دورته في بذلك االضطالع على األطراف مؤتمر

 أمانة وإنشاء تعيين يتم أن إلى األمانة وظائف العالمية الصحة منظمة تتولى-٢
 .دائمة

 :التالية بالوظائف األمانة تضطلع-٣

 وهيئاتـه األطـراف مـؤتمر دورات لعقد الالزمة الترتيبات وضع )أ(
 الالزمة؛ بالخدمات وتزويدها الفرعية

 قية؛االتفا بأحكام الًمع تتلقاها التي التقارير إحالة )ب(

 الناميـة البلـدان الخـصوص بوجه ومنها لألطراف، الدعم توفير )ج(
 جمـع فـي طلبها، على بناء انتقالية، بمرحلة اقتصاداتها تمر التي والبلدان
 االتفاقية؛ هذه ألحكامًاوفق الالزمة المعلومات وإرسال

 ـؤتمرم ـاتوتوجيه االتفاقية بمقتضى أنشطتها عن تقارير إعداد )د(
 األطراف؛ مؤتمر إلى وتقديمها األطراف

 المنظمـات مـع األطراف، مؤتمر من بهدي ،الالزم التنسيق تأمين )ه(
 مـن وغيرهـا اإلقليميةو منها الدولية ،األخرى الدولية الحكومية المختصة
 ؛الهيئات

 بوظائفهـا االضطالع يقتضيها قد وتعاقدية إدارية ترتيبات أية اتخاذ )و(
 األطراف؛ لمؤتمر الشامل رافاإلش تحت فعال، نحو على

 من وأي االتفاقية بموجب المحددة األخرى السكرتارية وظائف أداء )ز(
 .األطراف مؤتمر يحددها أخرى وظائف وأي بروتوكوالتها
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التبغ مكافحة بشأن اإلطارية يةملاعال الصحة منظمة اتفاقية

 ٢٥ المادة
 ةدوليالوميةلحكا لمنظماتوا افاألطر مؤتمر بين العالقات

 ينالالزمـ والمـالي نيالتق التعاون إتاحة أجل من األطراف، لمؤتمر يجوز
 الدوليـة، الحكومية المنظمات تعاون يطلب أن االتفاقية، لهذه المنشود الغرض لبلوغ

 .واإلنمائية المالية المؤسسات فيها بما المختصة، اإلقليمية الدولية الحكومية والمنظمات

 ٢٦ المادة
يةلاملا الموارد

 بلـوغ فـي المالية الموارد هتلعب أن يمكن الذي الدور بأهمية األطراف ّمتسل-١
 .االتفاقية هذه غرض

 الغايـة تحقيـق إلـى الرامية الوطنية ألنشطته المالي الدعم طرف كل يقدم-٢
 .الوطنية وبرامجه وأولوياته لخططهًاوفق االتفاقية، من المنشودة

 ـةواإلقليمي الثنائية القنوات استخدام على االقتضاء، حسب األطراف، تعمل-٣
 ـزوتعزي لوضع الالزم التمويل لتوفير األخرى األطراف والمتعددة قليميةاإل ودون
 ـرافاألط ـةالنامي ـدانالبل ـيف ـغالتب لمكافحة القطاعات ومتعددة شاملة برامج

 ـمودع ـاولتن ينبغي عليه وبناء .انتقالية بمرحلة اقتصاداتها، تمر التي واألطراف
 سـياق فـي المحاصـيل، تنويـع ذلـك في بما ً،اقتصاديا المجدية التبغ إنتاج بدائل

 .المستدامة للتنميةًاوطني موضوعة استراتيجيات

 والدولية منها اإلقليمية الدولية الحكومية المنظمات في الممثلة األطراف تشجع-٤
 الماليـة المـساعدة تقديم على الكيانات هذه الصلة ذات واإلنمائية المالية والمؤسسات
 ـساعدتهالم انتقالية بمرحلة اقتصاداتها تمر التي ألطرافوا األطراف النامية للبلدان
 ضمن في المشاركة حقوق تقييد دون وذلك االتفاقية، بموجب بالتزاماتها الوفاء على
 .المنظمات هذه

 :يلي ما على األطراف تتفق-٥

 وحشد االتفاقية، بموجب بالتزاماتها الوفاء على األطراف مساعدة )أ(
 أم تقنية أم مالية أكانت سواء والقائمة، المحتملة الصلة ذات الموارد جميع
 واستخدامها التبغ، مكافحة ألنشطة والمتاحة والخاص، منها العام ذلك، غير
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التبغ مكافحة بشأن اإلطارية يةملاعال الصحة منظمة اتفاقية

 ـرتم ـيالت ـدانوالبل ـةالنامي البلدان والسيما األطراف، جميع لصالح
 انتقالية؛ بمرحلة اقتصاداتها

 التي واألطراف األطراف لناميةا للبلدان المشورة بتقديم األمانة قيام )ب(
 المتاحة التمويل مصادر بشأن الطلب، لدى انتقالية، بمرحلة اقتصاداتها تمر
 االتفاقية؛ بموجب بالتزاماتها الوفاء تيسير بغية

 ـاتوآلي مصادر باستعراض األولى دورته في األطراف، مؤتمر قيام )ج(
 ومعلومـات ـة،األمان ـدهاتع سةدرا إلىًاستنادا والمحتملة، القائمة المساعدة
 كفايتها؛ في والنظر أخرى، مناسبة

 األطـراف مؤتمر قبل من االعتبار بعين االستعراض هذا نتائج أخذ )د(
 طوعي عالمي صندوق إنشاء أو الحالية اآلليات تعزيز ضرورة في البت لدى
 فية،اإلضـا الماليـة الموارد لتوجيه المناسبة المالية اآلليات من ذلك غير أو

 اقتصاداتها تمر التي واألطراف األطراف النامية البلدان إلى االقتضاء، حسب
 .االتفاقية غايات بلوغ على لمساعدتها انتقالية بمرحلة

 النزاعات تسوية :اًعسات

 ٢٧ المادة
عاتاالنز تسوية

 أو االتفاقيـة هـذه بتفـسير يتعلق أكثر أو طرفين بين نزاع نشوء حالة في-١
 من الدبلوماسية القنوات طريق عن النزاع تسوية إلى المعنية األطراف تسعى تطبيقها،
 المساعي إلى اللجوء ذلك في بما تختارها، أخرى سلمية وسائل بأية أو التفاوض خالل
 طريـق عن اتفاق إلى التوصل في اإلخفاق يعفي وال .التوفيق أو الوساطة أو الحميدة
 .تسويته إلى السعي مواصلة مسؤولية من وفيقالت أو الوساطة أو الحميدة المساعي

 أواًيمسر تأكيدها أو عليها الموافقة أو قبولها أو االتفاقية على تصديقال عند-٢
 للتكامـل إقليمية منظمة أو دولة ألية يجوز ذلك، بعد وقت أي في أو إليها، االنضمام
اًـقفو تـسويته تتم لم نزاع أي يخص فيما تقبل، بأنها كتابة الوديع إعالم االقتصادي
 التي لإلجراءات وفقا المخصص التحكيم إلزامي، أساس على المادة، هذه من ١ للفقرة
 .اآلراء بتوافق األطراف مؤتمر يعتمدها
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التبغ مكافحة بشأن اإلطارية يةملاعال الصحة منظمة اتفاقية

 هـذه أحكـام تنطبـق البروتوكوالت في األطراف بين العالقات يخص فيما-٣
 .ذلك خالف على البروتوكوالت تلك تنص لم ما ،البروتوكوالت كل على االتفاقية

 االتفاقية وضع :اًرشاع

 ٢٨ المادة
يةقافتالا هذه على التتعدي ال إدخال

 مـؤتمر وينظر .االتفاقية هذه على تعديالت إدخال اقتراح طرف ألي يجوز-١
 .التعديالت تلك في األطراف

 نص إرسال األمانة وتتولى .األطراف مؤتمر قبل من االتفاقية تعديالت تعتمد-٢
ـدورةلا من األقل على أشهر ستة قبل األطراف إلى االتفاقية على مقترح عديل ت أي
 بالتعديالت االتفاقية على الموقعين إبالغ األمانة تتولى كما .االعتماد فيها يقترح التي

 .للعلم الوديع إبالغ وكذلك المقترحة

 مقتـرح تعـديل أي على اتفاق إلى للتوصل جهدهم قصارى األطراف يبذل-٣
 فـي توافق تحقيق إلى الرامية الجهود كل استنفدت وإذا .اآلراء بتوافق االتفاقية ىعل

 ثالثـة بأغلبية المطاف، نهاية في التعديل، يعتمد اتفاق، أي إلى التوصل دون اآلراء
 المادة هذه وألغراض .الدورة في والمصوتين الحاضرين لألطراف األصوات أرباع
 تـدلي والتـي الحاضـرة األطراف تعني صوتةوالم الحاضرة األطراف عبارة فإن

 على ليعممه معتمد، تعديل بأي الوديع إبالغ األمانة وتتولى .سلبي أو إيجابي بصوت
 .قبوله لغرض األطراف جميع

 التعـديل نفـاذ ويبدأ .الوديع لدى ما بتعديل تتعلق التي القبول صكوك تودع-٤
 التسعين اليوم في قبلته التي األطراف إلى بالنسبة المادة هذه من ٣ للفقرة وفقا المعتمد
 فـي األطراف عدد ثلثي عن يقل ال ما جانب من قبوله صك الوديع استالم تاريخ من

 .االتفاقية

 تـاريخ من التسعين اليوم في آخر طرف أي إلى بالنسبة التعديالت نفاذ يبدأ-٥
 .الوديع لدى المذكور التعديل قبوله صك الطرف هذا إيداع
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التبغ مكافحة بشأن اإلطارية يةملاعال الصحة منظمة اتفاقية

 ٢٩ دةالما
 االتفاقية مرفقات عديلوت اعتماد

ـقفو نفاذهـا ويبـدأتُ عليها والتعديالت االتفاقية هذه مرفقات قترحتُ-١ اً عتمد و
 .٢٨ المادة في عليه المنصوص لإلجراء

 االتفاقيـة إلى إشارة أي وتشكل منها، يتجزأ الاًءزج االتفاقية مرفقات تشكل-٢
 .ذلك غير على صراحة ينص لم ما فقاتها،مر من أي إلى ذاته الوقت في إشارة

 تتعلق أخرى وصفية مواد وأية واالستمارات القوائم على المرفقات تقتصر-٣
 .اإلدارية أو التقنية أو العلمية أو اإلجرائية بالمسائل

ختامية امحكأ :عشر حادي

 ٣٠ المادة
 التحفظات

 .االتفاقية هذه على تحفظات إبداء يجوز ال

 ٣١ المادة
 االنسحاب

 في الوديع إلى يوجه خطي بإشعار االتفاقية من ينسحب أن طرف ألي يجوز-١
 .الطرف ذلك إلى بالنسبة االتفاقية نفاذ بدء تاريخ من سنتين مضي بعد وقت أي

 استالم تاريخ من واحدة سنة انقضاء لدى الوجه هذا على انسحاب أي يسري-٢
 االنـسحاب إشـعار في يحدد لذلك الحق ريختا أي في أو االنسحاب، إلشعار الوديع
 .المذكور

يكون بروتوكول أي مناًضيأاًبحسنم االتفاقية من ينسحب طرف أي يعتبر-٣
 .فيهًاطرف
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التبغ مكافحة بشأن اإلطارية يةملاعال الصحة منظمة اتفاقية

 ٣٢ المادة
 صويتالت حق

 عليـه تنص ما باستثناء واحد، صوت االتفاقية أطراف من طرف لكل يكون-١
 .المادة هذه من ٢ الفقرة

 في الداخلة المسائلب يتعلق مافي اإلقليمية، االقتصادي التكامل تمنظما تمارس-٢
 األعضاء دولها لعدد مساو األصوات من بعدد التصويت في حقها اختصاصها، إطار
 إذا التـصويت فـي حقهـا المنظمة هذه تمارس وال االتفاقية، في أطراف هي التي

 .بالعكس والعكس حقها، األعضاء دولها من دولة أي مارست

 ٣٣ المادة
 كوالتالبروتو

 مثـل في األطراف مؤتمر وينظر .بروتوكوالت يقترح أن طرف ألي يجوز-١
 .المقترحات هذه

 اعتمـاد وعند .االتفاقية لهذه بروتوكوالت يعتمد أن األطراف لمؤتمر يجوز-٢
 .اآلراء فـي توافق إلى التوصل أجل من الممكنة الجهود كل ُبذلت البروتوكوالت هذه
 أي إلـى التوصل دون اآلراء في توافق تحقيق إلى الرامية الجهود كل استنفدت وإذا
 األطـراف أصـوات أربـاع ثالثـة بأغلبية أخير، كمالذ البروتوكول، عتمدي اتفاق،
 الحاضرة األطراف عبارة فإن المادة هذه وألغراض .الدورة في والمصوتة الحاضرة
 .سلبي أو إيجابي صوتب تدلي التي الحاضرة األطراف تعني والمصوتة

 أشهر ستة قبل األطراف على مقترح بروتوكول أي نص تعميم األمانة تتولى-٣
 .اعتماده فيها يتم أن يقترح التي الدورة انعقاد من األقل على

أي فـياًـفارطأ تكـون أن وحـدها االتفاقيـة هذه ألطراف إال يجوز ال-٤
 .بروتوكول

 دون البروتوكـول ذلـك في لألطرافاًمزلم التفاقيةل بروتوكول أي يكون-٥
بـشأن قرارات اتخاذ ما بروتوكول في لألطراف الّإ يجوز وال .األطراف من اغيره
 .المعنيبالبروتوكولاًرصح المتعلقة المسائل

 .الصك ذلك بموجب بروتوكول أي نفاذ بدء مقتضيات تحدد-٦
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التبغ مكافحة بشأن اإلطارية يةملاعال الصحة منظمة اتفاقية

 ٣٤ المادة
 التوقيع

 الصحة منظمة في األعضاء الدول لجميع اقيةاالتف هذه على التوقيع باب يفتح
 األمم في أعضاء ولكنها العالمية الصحة منظمة في أعضاء ليست دول وألية العالمية
 الـصحة منظمـةل الرئيسي مقرال في اإلقليمية االقتصادي التكامل ولمنظمات المتحدة
 يونيو /ران حزي ٢٢ لغاية ٢٠٠٣ يونيو /حزيران ١٦ منًاعتبارا جنيف في العالمية
 ـنم ـارااعتب ـورك،نيوي ـيف المتحدة األمم منظومة مقر في ثم ومن ،٢٠٠٣
 .٢٠٠٤ يونيو /حزيران ٢٩ لغاية ٢٠٠٣ يونيو /حزيران ٣٠

 ٣٥ المادة
االنضمام أو لرسميا التأكيد أو الموافقة أو قبولال أو التصديق

 انـضمامها أو موافقتهـا أو قبولهـا أو الدول لتصديق االتفاقية هذه تخضع-١
 االقتصادي التكامل منظمات قبل من إليها االنضمام أو عليها الرسمي التأكيد ولصكوك
 .ـاعليه ـعالتوقي ـابب إغالق موعد انتهاء بعد إليها االنضمام باب ويفتح .اإلقليمية
 لدى االنضمام أو الرسمي التأكيد أو الموافقة أو القبول أو التصديق صكوك وتودع
 .الوديع

 حـين فـي ،االتفاقيـة فيًاطرف تصبح ،إقليمية اقتصادي تكامل منظمة يأ-٢
 المترتبـة االلتزامات بجميع ملزمةتكون فيهاًاطرف األعضاء دولها من أي يكون ال
 دولهـا مـن أكثـر أو واحد عضو يكون التي المنظمات حالة في أما .االتفاقية على

 مـسؤوليات في تبت فيها األعضاء والدول المنظمة فإن االتفاقية، في طرفا األعضاء
 حـق مـن يكون ال الحاالت، هذه وفي االتفاقية، بموجب التزاماتها أداء عن منها كل

 في عليها المنصوص الحقوق واحد آن في تمارس أن فيها األعضاء والدول المنظمة
 .االتفاقية هذه

 بتأكيـدها المتعلقة الصكوك في اإلقليمية، االقتصادي التكامل منظمات تعلن-٣
 .االتفاقيـة تنظمها التي بالمسائل يتعلق فيما اختصاصها مدى ،بانضمامها أو الرسمي
 ويبلغ اختصاصها، لمدى جوهري تعديل بأي الوديع بإبالغاًضيأ المنظمات هذه وتقوم
 .بذلك األطراف بدوره الوديع

31
 



           

 

   
   

  
                          

             
  

                            
                             

              
   
  

                         
                           

                     
      

  
                          

           
  

   
  

  
                         

           
  

   
   

  
                 

           
  

                      
    

  
            

  

التبغ مكافحة بشأن اإلطارية يةملاعال الصحة منظمة اتفاقية

 ٣٦ المادة
اذنفلا بدء

 األربعـين الـصك إيداع تاريخ بعد التسعين اليوم في االتفاقية هذه نفاذ يبدأ-١
 .الوديع لدى االنضمام أو الرسمي التأكيد أو الموافقة أو القبول أو للتصديق

 توافـق أو تقبلها أو االتفاقية على تصدق دولة لكل بالنسبة االتفاقية، نفاذ يبدأ-٢
 والخاصة المادة هذه من ١ الفقرة في المبينة الشروط استيفاء بعد إليها تنضم أو عليها
 الموافقة أو القبول أو التصديق صك إيداع لتاريخ الالحق التسعين اليوم في النفاذ، ببدء
 .االنضمام أو

اًكـص تـودع إقليمية اقتصادي تكامل منظمة ألي بالنسبة االتفاقية، نفاذ يبدأ-٣
 فـي المبينة الشروط استيفاء بعد لالنضمام، آخر صك أي أو رسمي تأكيد بأياًصاخ
 إيـداع لتـاريخ الالحق التسعين اليوم في النفاذ، ببدء الخاصة المادة هذه من ١ قرةالف
 .االنضمام أو الرسمي التأكيد صك

 اقتـصادي تكامـل منظمة أية تودعه صك أي يعد ال المادة، هذه ألغراض-٤
 .المنظمة في األعضاء الدول قبل من المودعة للصكوك إضافة إقليمية

 ٣٧ المادة
 الوديع

 التـي والتعـديالت االتفاقية لهذه الوديع هو المتحدة لألمم العام األمين نيكو
 .٣٣و ٢٩و ٢٨ للموادًاوفق المعتمدة ومرفقاتها وبروتوكوالتها عليها تدخل

 ٣٨ المادة
 النصوص حجية

 بالعربيـة نـصوصها الحجيـة فـي تتساوى التي االتفاقية، هذه أصل يودع
 .المتحدة لألمم العام األمين لدى سبانية،ألوا والروسية والفرنسية نكليزيةإلوا والصينية

 بـالتوقيع المرعية، األصول حسب بذلك المخولون أدناه، الموقعون قاملذلكًاوإثبات
 .االتفاقية هذه على

 .وثالثة ألفين عام مايو /أيار من والعشرين الحادي في جنيف في ررتح
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التبغ مكافحة بشأن اإلطارية يةملاعال الصحة منظمة اتفاقية

 اإلطاريـة العالمية الصحة مةمنظ اتفاقية ١- ٥٦عصج القرار 	:١ المرفق
 التبغ مكافحة بشأن

 والخمسون، السادسة العالمية الصحة جمعية

 وضـع إلـى الداعيين ١٨-٥٢عصجو ١٧-٤٩ع ص ج بالقرارين تذكر إذ
 من ١٩المادة ألحكامًاوفق التبغ مكافحة بشأن العالمية الصحة لمنظمة إطارية اتفاقية
 المنظمة؛ دستور

 التبغ استهالك من القادمة واألجيال الحالية األجيال حماية علىمنهاًوتصميما
 لدخانه؛ والتعرض

 في التبغ تعاطي أشكال وسائر التدخين معدالت تصاعد القلق ببالغ تالحظ وإذ
 العالم؛ أنحاء جميع

 الدوليـة الحكومية التفاوض هيئة رئيس بتقرير التقدير، مع ً،علما تحيط وإذ
 ١ئة؛الهي أعمال نتائج عن

تعجيـل طريـق علـى رائـدة خطوة تشكل االتفاقية هذه بأن منهاًاواقتناع
 اإلنسان صحة حماية أجل من العالمي والتعاون والدولية واإلقليمية الوطنية اإلجراءات

 اعتبارهـا في تضع وإذ لدخانه، والتعرض التبغ استهالك عن الناجم المدمر األثر من
 تمـر التـي والبلـدان النامية للبلدان الخاصة لألوضاع خاص اهتمام إيالء ضرورة
 انتقالية؛ بمرحلة اقتصاداتها

 وجه على بفعالية وتنفيذها النفاذ حيز االتفاقية دخول ضرورة على تؤكد وإذ
 السرعة،

 القرار؛ بهذا الملحقة االتفاقية تعتمد-١

 علـى عالتوقيـ بـاب أن االتفاقيـة، من ٣٤المادة ألحكامًاوفق ً،علما تحيط-٢
 ١٦ ـينب ـدةتالمم ـرةالفت ـنم جنيف في للمنظمة الرئيسي بالمقر سيفتح االتفاقية
 ـيف المتحدة األمم بمقر ثم ، ٢٠٠٣ يونيو /حزيران ٢٢ و ٢٠٠٣ يونيو /حزيران

 .١ وتنقيح ٧/معلومات وثيقة /٥٦ج الوثيقة ١
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التبغ مكافحة بشأن اإلطارية يةملاعال الصحة منظمة اتفاقية

 يونيـو /حزيران ٢٩ و ٢٠٠٣ يونيو /حزيران ٣٠ بين الممتدة الفترة من نيويورك
 ؛٢٠٠٤

 للقيـام المؤهلـة اإلقليمي، االقتصادي لالتكام ومنظمات الدول جميع تدعو-٣
 أو قبولها أو عليها المصادقة أو فرصة أقرب في االتفاقية توقيع في النظر إلى بذلك،
في النفاذ حيز تدخل حتى وذلك إليها، االنضمام أواًيمسر عليها التصديق أو اعتمادها
 ممكنة؛ فرصة أقرب

 ريثما تتولى، أن على اإلقليمي االقتصادي التكامل ومنظمات الدول كل تحث-٤
 التبـغ اسـتهالك جمـاح لكبح المالئمة التدابير كل اتخاذ النفاذ، حيز االتفاقية تدخل

 لدخانه؛ والتعرض

 نوالمراقبي اإلقليمي االقتصادي التكامل ومنظمات األعضاء الدول جميع تحث-٥
 القـرار هذا في اإليه المشار التحضيرية األنشطة دعم على المهتمة، األطراف وسائر
 السرعة؛ وجه على وتنفيذها النفاذ حيز االتفاقية دخول على بفعالية التشجيع وعلى
 الوطنية البرامج تعزيز إلى الرامي الدعم تقديم مواصلة المتحدة األمم تناشد-٦

 ذلك؛ إلى المعنية الدولية المنظمات سائر وتدعو التبغ، بمكافحة المعنية والدولية

 تنـشئ أن العالمية، الصحة لجمعية الداخلي النظام من ٤٢للمادةاًقوف تقرر،-٧
ومنظمـات الـدول جميع أماماًحوتفم عضويته باب يكوناًيلوداًيموكح الًماعاًقيرف

 في النظر أجل من االتفاقية من ٣٤ المادة في إليها المشار اإلقليمي االقتصادي التكامل
 النظر االقتضاء، حسب يتم، لكي بشأنها اقتراحات دوإعدا االتفاقية في المبينة القضايا
 القضايا هذه تشمل أن وينبغي .األطراف لمؤتمر األولى الدورة قبل من واعتمادها فيها
 :يلي ما

 معايير ذلك في بما ،)٣-٢٣ المادة(األطراف لمؤتمراًيلخاداًماظن )١(
 ؛)٦- ٢٣ المادة( المؤتمر هذا دورات في المراقبين بمشاركة خاصة

 ؛)١-٢٤ المادة( عملها لسير وترتيبات دائمة أمانة لتعيين خيارات )٢(

تنظم ماليةًوأحكاما الفرعية وهيئاته األطراف لمؤتمر اًيلام اًماظن )٣(
 ؛)٤-٢٣ المادة( األمانة عمل سير

 ؛)٤-٢٣ المادة( األولى المالية للفترة ميزانية مشروع )٤(
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التبغ مكافحة بشأن اإلطارية يةملاعال الصحة منظمة اتفاقية

 مساعدة يخص فيما والمحتملة القائمة ياتواآلل للمصادراًضارعتسا )٥(
 ؛)٥-٢٦ المادة( االتفاقية بموجب بالتزاماتها الوفاء على األطراف

 األعمال على باإلشراف العضوية المفتوح العامل الفريق يقوم أناًضيأ تقرر-٨
 ً؛رأسا إليها التقارير وتقديم األطراف لمؤتمر األولى الدورة لعقد التحضيرية

 المعنيـة الدوليـة الحكوميـة التفاوض هيئة اتخذتها التي القرارات أن تعلن-٩
 مـشاركة يخـص فيمـا التبغ مكافحة بشأن اإلطارية العالمية الصحة منظمة باتفاقية
 العامل؛ الفريق أنشطة على تنطبق الحكومية غير المنظمات

 :يلي بما القيام العام المدير إلى تطلب-١٠

 وإقامـة تعيـين يتم حتى االتفاقية أحكام بموجب األمانة مهام توفير )١(
 دائمة؛ أمانة

 وخاصة األعضاء، الدول إلى الدعم لتقديم المالئمة الخطوات اتخاذ )٢(
لدخولاًريضحت انتقالية، بمرحلة اقتصاداتها تمر التي والبلدان النامية البلدان
 النفاذ؛ حيز االتفاقية

 ٢٠٠٣ يونيو /حزيران ١٦ بين ةالفتر في الحاجة دعت كلما العمل، )٣(
 العامل؛ للفريق اجتماعات عقد على األطراف، لمؤتمر األولى والدورة

 فـي رئيسي بدور العالمية الصحة منظمة اضطالع ضمان مواصلة )٤(
 الـصعيد على التبغ مكافحة أجل من والدعم والتوجيه التقنية المشورة إسداء
 العالمي؛

 االتفاقية دخول صوب المحرز بالتقدم لمع على الصحة جمعية إبقاء )٥(
 لمـؤتمر األولـى الـدورة لعقـد الجارية التحضيرية وباألعمال النفاذ حيز

 .األطراف
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التبغ مكافحة بشأن اإلطارية يةملاعال الصحة منظمة اتفاقية

 التبغ مكافحة بشأن اإلطارية االتفاقية وضع عملية تاريخ :٢ المرفق

 القـرار اعتمـاد لـدى التبغ بمكافحة خاصة دولية وثيقة وضع فكرة نشأت
 إلى تقرير تقديم العام المدير إلى طلب والذي ، ١٩٩٥ مايو /أيار في ١١- ٤٨عصج

 على دولية وثيقة وضع جدوى عن العالمية الصحة لجمعية واألربعين التاسعة الدورة
 .التبغ لمكافحة دولية اتفاقية أو إعالن أو إرشادات شكل

 صـياغة العالميـة الصحة منظمة إلى ُلبط ١١-٤٨ع ص ج للقرار ونتيجة
 والتسعين السابعة التنفيذي المجلس دورة على العامة المديـرة عرضتها جدوى دراسة

)).٤/معلومات وثيقة /٩٧ت م الوثيقة" (التبغ لمكافحة دولية وثيقة وضع من الجدوى("
 دوليـة إطارية اتفاقية" ٨ق ٩٧ت م القرار التنفيذي المجلس اعتمد ذاتها الدورة وأثناء
 ".التبغ لمكافحة

 لجمعيـة واألربعون التاسعة الدورة اعتمدت السنة تلك من قالح وقت وفي
 إلـى طلب الذي ،"التبغ لمكافحة دولية اتفاقية" ١٧-٤٩ع ص ج القرار العالمية الصحة
 لهـذا ونتيجة .التبغ مكافحة بشأن إطارية اتفاقيـة وضع في تشرع أن العامة المديرة
 .معاهدة لوضع العالمية الصحةلمنظمة نوعها من عملية أولاًيمسر ُهلتاست القرار

 العامـة المـديرة برونتالنـد، هارليم غرو الدكتورة جعلت ١٩٩٨ عام وفي
إحـدى العالمية التبغ مكافحة آنذاكًاحديث منتخبة كانت التي العالمية الصحة لمنظمة
 التبغ، من التحرر مبادرة وهو أال اإلدارية، للهيئة مشروع إنشاء خالل من األولويات

 .العالمي التبغ وباء على الدولية واإلجراءات والموارد الدولي االهتمام تركيز أجل من
 هذا في واألهم .المعني العمل طبيعة تجسد القطاعات متعددة جديدة شراكات وأقيمت
 تفاوضـية والية تأمين على األعضاء الدول مع عملت برونتالند الدكتورة أن الصدد
 الـرأي استنفار مهمة في وشرعت التبغ، مكافحة بشأن يةاإلطار باالتفاقية يتعلق فيما
 .التبغ بمكافحة المتعلقة العالمية األدوار لصالح والسياسي العام

 مـايو /أيـار في الطريق والخمسون الثانية العالمية الصحة جمعية ومهدت
 اإلطاريـة العالميـة الصحة منظمة اتفاقية حول األطراف متعددة لمفاوضات ١٩٩٩
 ١٨-٥٢ع صج القرار وبموجب .بها بروتوكوالت إلحاق واحتمال التبغ فحةمكا بشأن
 النص يمدقتو المفاوضات وإتمام اإلطارية االتفاقية مسودة وضع بغرض هيئتان أنشئت
 هاتـان وشـملت .فيه لتنظر والخمسين السادسة العالمية الصحة جمعية إلى النهائي
 المقترحـة؛ اإلطارية االتفاقية عناصر مسودة ادبإعدًمعنياًاتقني الًماعاًقيرف :الهيئتان
 والبروتوكـوالت المقترحـة اإلطاريـة االتفاقية لوضع دولية حكومية تفاوض وهيئة
اًـحوتفم الهيئتين كلتا في المشاركة باب وكان .بشأنها والتفاوض بها إلحاقها المحتمل
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التبغ مكافحة بشأن اإلطارية يةملاعال الصحة منظمة اتفاقية

 الدول خولتها لتيا اإلقليمي االقتصادي التكامل ومنظمات األعضاء الدول جميع أمام
 .التبغ بمكافحة المتصلة المسائل في االختصاص األعضاء

 أكتـوبر /األول تشرين ٢٩-٢٥( جنيف في دورتين العامل الفريق عقد وقد
 تتـضمن وثيقـة عـن الفريـق وتمخض ).٢٠٠٠ مارس /آذار ٢٩-٢٧و ١٩٩٩
 الـصحة معيةج إلى ُدمتق اإلطارية لالتفاقية مقترحة عناصر لمسودة مؤقتةًانصوص
 ـصحةال جمعية ودعت ١.العامل الفريق بتعليقات مشفوعة والخمسين الثالثة العالمية
 ـدءب ـىإل ـةالدولي ـةالحكومي التفاوض هيئة ١٦-٥٣ع صج قرارها في العالمية

 ـساسالم دون اإلطارية االتفاقية مشروع على األمر أول في بالتركيز المفاوضات
 ـرزالمح التقدم عن واإلبالغ ً،مستقبال روتوكوالتب إلحاق احتمال بشأن بالمناقشات

 ـشاركةم نطاق توسيع مسألة وبحث والخمسين، الرابعة العالمية الصحة جمعية إلى
 .مراقب بصفة الحكومية غير المنظمات

-١٦ جنيف،( الدولية الحكومية التفاوض لهيئة األولى الدورة انعقاد وسبقت
 ـفتكتن ـيالت المسائل عن علنية تماعاس جلسة )٢٠٠٠ أكتوبر /األول تشرين ٢١

 الًفحم لتكون هذه االستماع جلسة عقد إلى العامة المديرة ودعت .اإلطارية االتفاقية
 ـزارعينمال ـاتوجماع ـغالتب صناعة ودوائر العمومية بالصحة المعنية لألوساط
 ـةالحكومي التفاوض لهيئة وأتيح الجلسة في جاء ما نود وقد قضاياها؛ فيه تطرح
 السفير وانتخب .اإلنترنت على عالميةلاالصحة منظمة موقع عبر وللجمهور الدولية،
نواب من يتألف مكتب وأنشئ األولى، رةودلاأثناءًارئيس البرازيل من أموريم سلسو
 ـاوتركي ـاأفريقي ـوبنوج اإلسالمية إيران وجمهورية والهند أستراليا من للرئيس
 ـةاتفاقي عناصر لمشروع المؤقتة النصوص ُبلتق قدو .األمريكية المتحدة والواليات

٢  ـل،مالعا الفريق أعدها التي التبغ، مكافحة بشأن اإلطارية العالمية الصحة منظمة
 ـةلالتفاقي اًصـن أموريم السفير أعد وعليه، .المفاوضات لبدء سليم أساس أنها على

 يناير /الثاني نكانو في األولى المسودة صدرت وقد ٣التبغ؛ مكافحة بشأن اإلطارية
 .الثانية الدورة في المفاوضات من للمزيد كأساس ٢٠٠١

 التفـاوض هيئة عمل في الحكومية غير المنظمات مشاركة عن تقرير ُدمقو
 ـانونك ـيف المائة بعد السابعة دورته في التنفيذي، المجلس إلى الدولية الحكومية
 ـذيالتنفي ـسللمجل ـياإلجرائ ـررالمق ـامكألح اًـقبطو ٤. ٢٠٠١ يناير /الثاني
 ـتالفاالئ هما اثنتين، حكوميتين غير منظمتين المجلس رئيس أجاز ،)٢(١٠٧ت م

 ـةمنظم ـعم رسمية عالقات إلقامة Infactو التبغ لمكافحة الدولي الحكومي غير
 ٢٠٠١.٥ أبريل /نيسان ٢٦منًاعتبارا العالمية الصحة

37
 



           

 

                    
                       

                     
             

                 
                       
                     

                      
         

                   
                      
          

                       
                       

                       
     

                         
                     

                
                       

           

                     
                        

                       
                        

                   
           

                    
                        

                     
                       

          

التبغ مكافحة بشأن اإلطارية يةملاعال الصحة منظمة اتفاقية

 ـاوضالتف لهيئة الثانية ةللدور لإلعداد المبذولة اإلضافية الجهود إطار وفي
 بين الفاصلة الفترات في إقليمية مشاورات عقد إلى دعوة وجهت الدولية، الحكومية
 ودون ـةإقليمي ـشاوراتم جرت وقد .الفرعية واألقاليم األقاليم معظم في الدورات
 .التفاوض لهيئة الالحقة الدورات من واحدة لكلًاإعداد الدورات بين إضافية إقليمية

 مايو /أيار ٥- أبريل /نيسان ٣٠ جنيف،( التفاوض لهيئة الثانية لدورةا وفي
 أفرقـة ثالثـة علـى المقترح العناصر مشروع في النظر مسؤولية عتزو ،)٢٠٠١
 الرؤسـاء، قـدمها عمل ورقات ثالث من مجموعة األساسية النتيجة وكانت .عاملة
 أصـبحت وقد .األصليالرئيس نص مع مدمجة الدورة في قدمت لمقترحاتاًدرجو

 .المتداول اإلطارية االتفاقية نص مشروع هذه العمل ورقات

/الثـاني تشرين ٢٨-٢٢ جنيف،( الثالثة الدورة في عامالن فريقان وأصدر
 األول ـلالعام الفريق وضع الحق، وقت وفي مراجعة،ًانصوص ،)٢٠٠١ نوفمبر
 .الرابعة الدورة اءأثن المفاوضات لتعزيز الوثائق تلك واستعملت .نص دةومس

 وحل جنيف في للبرازيل الدائم الممثل مهام كوريا سيكاس السفير ّمتسل ولما
الحكوميـة التفـاوض لهيئةًارئيس كوريا سيكاس السفير انتخب أموريم، السفير محل
 جنيـف،( الرابعـة الدورة أثناء التبغ مكافحة بشأن اإلطارية باالتفاقية المعنية الدولية
 ).٢٠٠٢ مارس /آذار ٢٣-١٨

ـشكلي ـرئيسللًاجديد اًصن كوريا سيكاس السفير يعد أن على االتفاق وتم
/األول ـشرينت ٢٥-١٤( ـاوضالتف لهيئة الخامسة الدورة خالل التفاوض أساس
 ـاتالوالي ـضافتواست .٢٠٠٢ يوليو /تموز في النص صدر وقد ).٢٠٠٢ أكتوبر
/آب ١ – ـويولي /ـوزمت ٣٠( وركبنيوي المتحدة األمم مقر في األمريكية المتحدة
 .التبغ بمنتجات المشروع غير االتجار عناًيلودًاتقنياًرمتؤم )٢٠٠٢ أغسطس

 وأفـضت .عـدة بديلـة نـصوص في األولى األربع الدورات نظرت وقد
 عليـه ترتب مما الخيارات عدد تقليص إلى الخامسة الدورة خالل المنسقة المداوالت
 جلسة في الرئيس قدمه الذي الجديد للنص أولى قراءة بعدو .المفاوضات تركيز زيادة
 :مفتوحـة رسـمية غيـر اجتماعـات في ومناقشتها قضايا ست تشخيص تم عامة،
 بمنتجـات المـشروع غير واالتجار المالية؛ والموارد والرعاية؛ والترويج اإلعالن؛
 أفرقة أجرتو .والصحة والتجارة والتوسيم؛ والتغليف والتعويض؛ والمسؤولية التبغ؛
 ـتخدامواس ـةواإلجرائي ـسيةوالمؤس القانونية المسائل حول مناقشات رسمية غير

 ـيف ـقتواف إلى التوصل وتم المفاوضات في كبير تقدم أحرز وقد .المصطلحات
 بين والمشاورات الرسمية غير الدورات نتائج أساس وعلى .عدة مجاالت في اآلراء
 ١٥ في كوريا سيكاس السفير أصدر ود،الوف ومجموعات الوفود شتى مع الدورات
 .التبغ مكافحة بشأن لالتفاقية اًحقنم اًصن ٢٠٠٣ يناير /الثاني كانون
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التبغ مكافحة بشأن اإلطارية يةملاعال الصحة منظمة اتفاقية

 ١٧ ـنم ـرةالفت في التفاوض لهيئة واألخيرة السادسة الدورة انعقدت وقد
 ـعةسووا ـةمكثف ـاتالمفاوض وكانت .٢٠٠٣ مارس /آذار ١ إلى فبراير /شباط
 والموارد والرعاية والترويج اإلعالن، هما مهمتان، اناثنت قضيتان ونوقشت النطاق
 ـةهيئ وافقت الختامية، العامة الجلسة وفي .رسميين غير فريقين إطار في المالية،
 في للنظر والخمسين السادسة العالمية الصحة جمعية إلى النص إحالة على التفاوض
 ـوالتالبروتوك مناقشة تأجيل على اتفقت كما .الدستور من ١٩ للمادة اًقفو اعتماده
 .المسألة في للنظر الالزم الوقت فيها سيتاح التي تلك الصحة جمعية انعقاد حين إلى

 ـةهيئ ـيسرئ يتولى أن على الختامية، العامة جلستها في التفاوض، هيئة ووافقت
 ـةالعالمي ـصحةال ـةمنظم ـةاتفاقي باعتماد يوصي قرار مشروع وضع التفاوض

٦  ـسودةمال ـتعرض وهكذا .الصحة جمعية قبل من لتبغا مكافحة بشأن اإلطارية
٧  الجمعية على التبغ مكافحة بشأن اإلطارية العالمية الصحة منظمة التفاقية النهائية

 .١٨-٥٢ع ص ج بالقرار الًـمع اعتمـادها فـي لتنظر

 ـسادسةال ـةالعالمي ـصحةال جمعية اعتمدت ٢٠٠٣ مايو /أيار ٢١ وفي
٨  .ـغالتب مكافحة بشأن اإلطارية العالمية الصحة منظمة ةاتفاقي باإلجماع والخمسون

 ٢٠٠٣ ـويوني /حزيران ١٦ من واحدة، سنة لمدة االتفاقية على التوقيع باب وفتح
 ـيف ـةالعالمي ـصحةال لمنظمة الرئيسي المقر في ٢٠٠٣ يونيو /حزيران ٢٢ إلى
 ـىإل ٢٠٠٣ يونيو /حزيران ٣٠ من نيويورك في المتحدة األمم مقر في ثم جنيف
 . ٢٠٠٤ يونيو /حزيران ٢٩

 ـةنقط التبغ مكافحة بشأن اإلطارية العالمية الصحة منظمة اتفاقية وتشكل
 على رئيسية تداعيات ولها العالمي، الصعيد على العمومية الصحة مستقبل في تحول
 اتفاقية على التفاوض عملية اختتام ويمثل .العالمية الصحة لمنظمة الصحية المرامي
 ـراراتبق ـامالت ـدالتقي مع باإلجماع، واعتمادها اإلطارية العالمية ةالصح منظمة
اًداـعبأ ويـوفران العموميةالصحة تعزيز معالم منًاعلمم العالمية، الصحة جمعية
 .الصحة مجال في الدولي للتعاون جديدة قانونية


.٥٣/١٢ج الوثيقة ١

.A/FCTC/INB1/2 الوثيقة ٢

.A/FCTC/INB2/2 الوثيقة ٣

.١٠٧/١٩ت م الوثيقة ٤

.A/FCTC/INB2/6 Add.1 الوثيقة ٥

.١ تنقيح ٥٦/٨ج الوثيقة في هذا القرار مشروع يرد ٦

.الملحق ٥٦/٨ج الوثيقة انظر ٧ ، 
 .١-٥٦ع ص ج العالمية الصحة منظمة وثيقة ٨
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