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 اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ
   

 بقلم جيان لوكا بورشي  

 أستاذ مساعد في القانون الدولي   

 مستشار أكاديمي للمركز الصحي العالمي   

 التابع لمعهد الدراسات العليا الدولية واإلنمائية   

 جنيف   

  
 معلومات أساسية  -   أول  

يمثل استتتعماا الت أ أ د ابستت ار الرئيستتية لوعتوا والوفيات علي الصتتعيد العالميؤ و و مستت وا  
)صتتتتتحياة ومائع منلمة الصتتتتتحة العالمية بشتتتتت ن  2017مويين  الة وفاة ستتتتتنوياع في عا   7عما وصتتتتتل  لي 

ر ستتتتتتتتتتنوياع تقري اعؤ  تريليون دول  1,4(. وت لأ الخستتتتتتتتتتائر المتصتتتتتتتتتتادية المرت  ة باستتتتتتتتتتتعماا الت أ  2017الت أؤ  
يجعله مشكلة تنموية وس  اع رئيسياع للاقر وعد  المساواة الجتماعية  لي جانب كونه م ساة صحية )المعهد  مما

(. 2016الوطني للستترطان في الوليات المتحدةؤ ومنلمة الصتتحة العالميةؤ امتصتتاديات الت أ ومكافحة الت أؤ 
ئر صتتتتتتتناعة الت أ في   اائهاؤ فلتتتتتتتو عن ال  يعة اإلدمانية ومد أصتتتتتتت ح  اصحار الصتتتتتتتحية للت أؤ ودور دوا

ن     للنيكوتينؤ واضتتحة تدريجيا منا الخمستتينيات من القرن العشتترين. وعزبت تدامير المكافحة الوطنية التي ستت 
عموما في ال لدان المتقدمة منا الستتتتتينيات من القرن الماضتتتتي من القرن العشتتتترينؤ تدريجياعؤ تحقي  انخاا  

ي نحو تدريجي في معدلت التد ين بالتزامن مع انخاا  في ابمرا  الناجمة عن استتتتتتعماا الت أ.  عا  عل
غير أن صتتتتناعة الت أ تو دت في الوم  ناستتتته في بلتتتتع متتتتركات عمومة متعددة الجنستتتتياتؤ وتمكن ؤ  لي 

ستتعينيات من القرن  د بعيد بالتتل تعا ا الستتتثمار ابجن ي الم امتتر وتحرير القانون التجارل الدولي في الت 
العشتترينؤ من توستتيع  نتاجها وبيادة الستتتهوة بيادة  ائلة في ال لدان النامية والمتصتتادات التي تمر بمر لة  
انتقالية في أوروبا الشتتتترمية. و كااؤ أصتتتت ا من الواضتتتتا علي نحو متزايد أن مكافحة الت أ ل يمكن أن ت ون  

لقويتتة واستتتتتتتتتتتتتتت متتالهتتا بتتاطتتار دولي يعتتال  القلتتتتتتتتتتتتتتتايتتا ع ر الوطنيتتة  فعتتالتتة  ل  ذا جرم دعا التتتدامير الوطنيتتة ا
أيلتتتتتتتا اصحار التقييدية للقانون المتصتتتتتتتادل الدولي علي ستتتتتتتل ة الدوا في  ماية الصتتتتتتتحة العامة من  ويوابن 

  وا تدامير تنليمية.

ؤ  يت  ركزت ا تمتامهتا 1970وكتان الت أ علي جتدوا أعمتاا منلمتة الصتتتتتتتتتتتتتتحتة العتالميتة منتا عتا    
لي دراستتتتتتتتتة ححارو الصتتتتتتتتتحية ودعا الدوا ابعلتتتتتتتتتاي )و اصتتتتتتتتتة ال لدان النامية( في مرامجها الوطنية  عموما ع

لا تلهر تتدريجيتا  ل في التستتتتتتتتتتتتتتعينيتات من القرن  متانونيتة دوليتة  مقتاربتةلمكتافحتة الت أ. غير أن ف رة وضتتتتتتتتتتتتتتع  
صتناعة الت أ المتعددة  العشترين بالتل اصحار التي ل يمكن  ن ار ا للعولمة وتحرير المتصتادؤ فلتو عن موة

 بالستتتتناد 1996الجنستتتيات وت ور اؤ علي انتشتتتار استتتتعماا الت أ. ومررت جمعية الصتتتحة العالمية في عا  
دراستتة جدوم أعد ا   راي مانونيون التركيز علي اتاامية  طارية ت ون علي غرار الستتابقات من التااميات   لي

وكان ابستتتتان النلرل لنموذي معيارل )اتاامية رئيستتتتية ذات طابع عا  ت ملها  (.  WHA49.17ال يئية )القرار 
رية مين صتتتل ملز  مانوناع من جهةؤ  مروتوكولت ماصتتتلة( مستتتتخد  في ميدان مختلف تماماع يتمثل في تستتتوية نل 
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والصتعوبة التي يمكن التن   مها في  منا  الدوا ذات المصتالا المتصتادية القوية في مجاا الت أ بق وا التزامات  
صتتتارمة فوراع من جهة أ رم. وتجدر اإلمتتتارة أيلتتتاع  لي أنه علي الرغا من أن دستتتتور منلمة الصتتتحة العالمية 

فان (ؤ  20و  19ة ستتل ة  مرا  المعا دات )دستتتور منلمة الصتتحة العالميةؤ المادتان  يمنا جمعية الصتتحة العالمي 
عن  او الستتتتل ة لا تمارن  تي ذلل الحين. ونتيجة لاللؤ كان  ناة افتقار تا  للخ رة بشتتتت ن اصحار المترت ة  

الوطنيةؤ التي  التااو  بشتتتتتتتت ن اتاامية دولية وسدارتها ستتتتتتتتواي في أمانة منلمة الصتتتتتتتتحة العالمية أو في الوفود
 تت لف عموما من مو اي وبارات الصحة.

وكان من الت ورات الهامة التي أح ت  صتتتتتتتتتتتحة النه  الال اتخاته منلمة الصتتتتتتتتتتتحة العالمية تقرير  
أكد الت اليف الجتماعية والمتصتتتادية لستتتتعماا الت أ و دد عددا من ابدلة  رئيستتتي لل نل الدولي يستتتتند  لي

ي  الت لاة التي من متتتت نها أن تقلل الستتتتتهوة وتعزب اإليرادات الحكومية علي الستتتتواي  التدامير الاعالة من  
عامل مها   ناةكان وأ يراعؤ  (.1999)ال نل الدوليؤ ك ا جماح الوباي: الحكومات وامتصتتتتتتاد مكافحة الت أؤ  

رة العتتامتتة حنتتااة غرو القيتتادة الحتتابمتتة التي تحلتت  مهتتا المتتدي  و واتاتتاميتتة  ح ر لاها مرار العمتتل من أجتتل  مرا   
 لت ون   دم م ادراتها الرئيسية.  ارلا مرونتوندؤ التي ا تارت مكافحة الت أ

  
 تاريخ التفاوض  -  ثانيا  

فتح  جمعية الصتتتتتحة العالمية بار التااو  علي اتاامية منلمة الصتتتتتحة العالمية اإلطارية بشتتتتت ن  
(. ونلراع لتردد عتتدد من WHA53.16و  WHA52.18)القراران    2000و  1999مكتتافحتتة الت أ في عتتامي  

مة الصتتتحة  ال لدان في اللتزا  بالتااو  علي صتتتل لا يستتت   له مثيل استتتتناداع  لي دراستتتات أعدتها أمانة منل
اعتيادية عن  غير“ امتدائيةبمر لة” مااوضتتتتتات العالمية فقطؤ استتتتتتهل  جمعية الصتتتتتحة العالمية المااوضتتتتتات  

طري   نشتتاي فري  عامل مكلف متحديد المستتائل القانونية الرئيستتية والعناصتتر الموضتتوعية لتاامية مق لة دون 
. المعتتا تتداتالتعرف علي عمليتتة  مرا   التتد وا في ماتتاوضتتتتتتتتتتتتتتتات. ومكنتت   تتاو الخ وة المر ليتتة الوفود من  

وتست    أيلتا في نشتوي تومعات في غير محلهاؤ بست ب نقخ الخ رة أيلتاؤ بامكانية التااو  علي عدد من 
العالمية   (. غير أن جمعية الصتتتتتتتتتتحةA/53/12ال روتوكولت جن ا  لي جنب مع التاامية الرئيستتتتتتتتتتية )الوحيقة  

 أنش ت  يئة تااو   كومية دولية إلجراي المااوضات وأوعزت  ليها بالتركيز علي التاامية.

مين تشتتتتتترين ابوارأكتوبر  المتراو ة الاترةوعقدت  يئة التااو  الحكومية الدولية ستتتتتت  دورات في  
ؤ في  ين ع قد عدد من المشتاورات اإلمليمية والم تمرات التقنية فيما مين الدورات  2003ومت ا/رف راير    2000

 ضتتتتتتتتافة  لي  دولة علتتتتتتتتو  170متتتتتتتتارك   والي و لمعالجة المستتتتتتتتائل التي لا تحل وبلورة الموامف اإلمليمية. 
ي اب مية الستتتتتتياستتتتتتية لالل المستتتتتتعي. وأحارت الدورات ابربع التحاد ابوروبي في دورة أو أكثرؤ مما يدا عل

ابولي أستتئلة مثيرة للقل  بشتت ن ا تمالت  روي المااوضتتات منتيجة ناجحةؤ نلرا بنها لا تصتتدر ستتوم نخ 
متداوا ل يتلمن عمليا أل أ كا  متا  عليها. وابس ار التي أدت  لي ذلل متنوعةؤ ول ن العوامل الرئيسية 

ؤ الموامف غير المهتادنة التي اتختا ا في كثير من اب يتان مستتتتتتتتتتتتتت ولو وبارات الصتتتتتتتتتتتتتتحتةؤ غير ذول  يؤ أولع 
الطو  الحستتتتتن علي المااوضتتتتتات المتعلقة بالمعا دات والمترددون في التخايف من  دة ما اعت روو ستتتتتمات  

ة ضتتعياة وتجميد  استتمة إلطار دولي لمكافحة الت أو واستتتول  وفود أ رم  اا التردد لتقديا مقتر ات ملتتاد
التقتد  المحرب  لي  تد بعيتد. وحتانيتاؤ أدم وضتتتتتتتتتتتتتتع موامف  مليميتة مويتة )ل ستتتتتتتتتتتتتتيمتا دا تل المجموعتة ابفريقيتة  

 والتحاد ابوروبي(  لي نشوي عنصر  ضافي يتمثل في التصلب في الوصوا  لي مقايلات.
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في التدورة   من الرئيسأ نقتات الماتاوضتتتتتتتتتتتتتتات من  وا  صتتتتتتتتتتتتتتدار نخ مقترح  وفي نهتايتة الم تافؤ  
  زيرانر 25ؤ  A/FCTC/INB5/25أصتت ا ابستتان الو يد إلجراي المزيد من المنامشتتات ) الالو ؤ  الخامستتة

أجري   التي العامة(. ومتتهدت الدورتان اب يرتان عدداع من التستتويات الم لمة لمستت ولي الصتتحة  2002  يونيو
 لر تا  علي اإلعون عن الت أ  عموما لتل ية متتتتتتتتتتتتتتواغل عدد من الدوا الرئيستتتتتتتتتتتتتتيةؤ مثل التخلي عن فر  

والتروي  له. وفي نهاية الم افؤ اعت مدت اتاامية منلمة الصحة العالمية اإلطارية بش ن مكافحة الت أ متواف  
وفي الوم  ناستتتتهؤ أنشتتتت ت جمعية الصتتتتحة العالمية   (.WHA56.1)القرار   2003مايو  أيارر 21اصراي في 

موصتتاه لجنة تحلتتيرية للدورة ابولي لم تمر ابطرافو وعقد الاري  دورتين   فريقاع عاموع  كومياع دوليا ماتو اع 
ومد  توصتتتتتيات بشتتتتت ن مستتتتتائل مثل مشتتتتترو  النلا  الدا ليؤ والقواعد الماليةؤ وتعيين أمانة لوتاامية اإلطارية  

العامل  ؤ وتقرير الدورة الثانية للاري   A/FCTC/IGWG/2/7بشتتتتت ن مكافحة الت أ ومشتتتتترو  ميزانية )الوحيقة 
 (.2005تشرين ابوارأكتوبر   5الحكومي الدوليؤ 

  
 موجز لألحكام الرئيسية  -  ثالثا  

ي رئ النخ النهائي لوتاامية اإلطارية بشتتتتتتتتتتتتت ن مكافحة الت أ من دعوا  لي معا دة موية ومتتتتتتتتتتتتتاملة.  
صتتتتتا  ب نها اتاامية  طاريةؤ فهي في الوامع صتتتتتل مختلطؤ   ي  تت لب بعض وعلي الرغا من أن التاامية و 

بشتتتت ن تنليا محتويات منتجات  9اب كا  ذات ال ابع العا  وضتتتتع تااصتتتتيل في صتتتتكوة أ رم )مثل المادة 
الت أ(ؤ ول نها تتلتتتتتتمن في معلمها أ كاماع موضتتتتتتوعية يمكن أن تدعا التنايا الوطني الاورل مع ترة مجاا  

 كاف للت يف مع مختلف ال يئات التنليمية الوطنية.

الح  في  ماية الصتتتتتتتتتحة  ”(ؤ ول ستتتتتتتتتيما أولوية 3النخ في الدي اجة والهدف )المادة  ويوَجز جو ر 
ؤ والحتاجتة  لي تعتاون دولي واستتتتتتتتتتتتتتع الن تال لمكتافحتة مشتتتتتتتتتتتتتتكلتة عتالميتةؤ و تدف التاتاميتة المتمثتل في  “العتامتة

الناجمة عن   ابجياا الحالية والمق لة من العوامب الصتتتتتتحية والجتماعية وال يئية والمتصتتتتتتادية المدمرة  ماية”
. وتنقستا التاامية  لي أ د عشتر جزياعؤ علي النحو التالي )مع النقا/ الرئيستية  “تعاطي الت أ والتعر  لد انه

 ب ا اب كا (:

بشت ن عومة التاامية بالصتكوة القانونية اب رم. ومد دع   2يتلتمن الجزي ابوا )مقدمة( المادة  
واضتتتتتحة في تلل المادة بشتتتتت ن أولوية  ماية الصتتتتتحة علي المصتتتتتالا   ملدان كثيرة دون جدوم  لي  دراي ع ارة

ك ستتتان وتشتتتجيع ابطراف    المتصتتتاديةو وبدلع من ذللؤ جرم التوصتتتل  لي تواف  حراي بشتتت ن معاملة التاامية
 علي تنايا تدامير أموم وفقاع للقانون الدولي.

لتزامات العامة( حوث مواد تحدد ويتلتتتتتتتتمن الجزي الثاني )الور  المنشتتتتتتتتود والم ادئ التوجيهية وال 
تدامير متتتتتتاملة  ”علي الحاجة  لي  4ستتتتتتيال تنايا وتاستتتتتتير التاامية. ومن المها موجه  ا  الت كيد في المادة 

ؤ مع  مراب  قيقتة أن مكتافحتة الت أ تت لتب اتختاذ  جرايات تتجتاوب بكثير ن تال ستتتتتتتتتتتتتتل تات  “متعتددة الق تاعتات
ابطراف  ماية ستتياستتات مكافحة الت أ من مصتتالا دوائر صتتناعة من  3-5الصتتحة العامة. وتقتلتتي المادة 

الت أ. وتوجز  تتاو الع تتارة التي ي تتدو أنهتتا غنيتتة عن ال يتتان   تتدم الستتتتتتتتتتتتتتمتتات الاريتتدة لوتاتتاميتتةو فتتالي جتتانتتب 
تن ول عليه التاامية من اعتزا  علي تنليا تستتوي  واستتتهوة منتجات الت أ من أجل تحقي  انخاا  في   ما

د ينؤ فهي تشتتتكل ميانا ستتتياستتتيا مويا ينز  الشتتترعية عن صتتتناعة ب كملها ويستتتت عد ا من تقديا أل معدلت الت 
 مد وت م امرة في  دارة التاامية وربما في  دارة مكافحة الت أ علي الصعيد العالمي.
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الرئيسي من ويشكل الجزي الثال  )التدامير المتصلة بالحد من ال لب علي الت أ( الجزي الموضوعي  
التاامية ويعكس اتااماع م كراع مين المااوضتتتتتتتتتتتين علي التركيز علي الحد من ال لب من أجل معالجة متتتتتتتتتتتواغل 
ال لدان النامية المنتجة للت أ. ويتلتتتتتتمن  اا الجزي تستتتتتتع موادو وسلي جانب  كا تحايرل عموما بشتتتتتت ن فر   

حتد من جتاذميتة منتجتات الت أ وبيتادة وعي (ؤ تهتدف معلا المواد في  تاا الجزي  لي ال6)المتادة    اللتتتتتتتتتتتتتترائتب
  “ل ياة ”و   “مثل”  اياةالمستتتتتهل ين من  وا تنليا التوليف والتوستتتتيا و لر ال يانات الوصتتتتاية الملتتتتللةؤ  

لتتته ورعتتتايتتتته )المتتتادة   الت أ(ؤ و لر أو تقييتتتد اإلعون عن  11)المتتتادة   (ؤ و لر التتتتد ين في  13والتروي  
( وتشتتتتتجيع اإلمو  عن 12(ؤ وتوعية الجمهور )المادة 8 ين الستتتتتل ي )المادة ابماكن العامة للحماية من التد

(. ويجتب علي ابطراف أيلتتتتتتتتتتتتتتاع أن تعتمتد تتدامير بشتتتتتتتتتتتتتت ن محتويتات 14التتد ين وعوي  دمتان الت أ )المتادة  
 (.10( وال شف عنها )المادة 9منتجات الت أ )المادة 

الت أ( حوث مواد تتنتاوا علي التوالي   عر   ويتلتتتتتتتتتتتتتتمن الجزي الرابع )التتدامير المتعلقتة بتالحتد من 
رؤ بما في ذلل 15التجار غير المشترو  )المادة   ر والم يعات مواست ة القصت  (ؤ والم يعات التي تستتهدف القصت 

(ؤ وتقديا 16الممارستتات الرامية  لي جار القصتترؤ مثل ميع الحلوم وابلعار في متتكل منتجات الت أ )المادة 
(. ومد ت ين أن 17جدوم المتصتتتتتادية لمزارعي الت أ والعاملين في صتتتتتناعة الت أ )المادة  الدعا لل دائل ذات ال

 لتلقيالمستتت لة اب يرة مثيرة للخوف أحناي المااوضتتتاتؤ  ي  طال   ال لدان النامية المنتجة للت أ بلتتتمانات 

 لراغ ة في اللتزا  بما يمكن أن يصت الدعا المالي كشتر/ للمشتاركة في التاامية وكان  ال لدان المتقدمة غير  
 اإلعانات المالية الزراعية.  د  لي

ومن الوف  للنلر أن معلا التدامير الواردة في الجزأين الثال  والرابع  ي تدامير محلية أستتتتتتتتتتاستتتتتتتتتتاع   
لهاو  ت رر  ا رياع وجود معا دة دولية. وابست ار الرئيستية لالل  يؤ أولؤ وضتع معايير متا  عليها دوليا ول

الحماية من ضتتتتتتتوو/ الصتتتتتتتناعةؤ وحانياؤ تمكين وبارات الصتتتتتتتحة دا ل  كومات   توفرالتدامير التي يمكن أن  
منها التي يمكن أن تستتتتتتتتخد  اللتزامات الدولية ل لدانها ك داة للحصتتتتتتتوا علي مزيد من الدعا الستتتتتتتياستتتتتتتي  كل

 والموارد المالية.

المستتتتائل المتعلقة بالمستتتت ولية( مادة وا دة في ويتلتتتتمن الجزحن الخامس ) ماية ال يئة( والستتتتادن ) 
ؤ الوامض 19(. والحكا الوارد في المادة 19( والمستت ولية )المادة 18كل منهماؤ تتناولن  ماية ال يئة )المادة 

جاورو في التقاضتتتي الوطني الناجا ضتتتد مصتتتنعي الت أؤ في الوليات المتحدة عموماؤ الال  يجد لي  د ماؤ 
ن الم ستتستتات ال عامة وكالل المد نين ابفراد من تحميل متتركات الت أ المستت ولية عن ابضتترار الصتتحيةو  مك 

وكان الهدف منه في ال داية ت رار ذلل النه  علي الصتتتتتتعيد الدوليؤ ول نهؤ بالنلر  لي الصتتتتتتعوبات القانونية  
ف بالتعاون في  علي م ال ة ابطرا يقتصتر الواضتحة في تصتميا نموذي دولي مامل للت  ي  بشت ن المست وليةؤ

لمعالجة المست ولية الجنائية والمدنيةؤ بما ” ل علتها ال عضت ادا أفلتل الممارستات وتقديا المستاعدة القانونية  
 .“فيها التعويضؤ  سب المتلاي

المعلومات( اللتزامات الدولية الرئيستتتتتتية في  ونقلويتلتتتتتتمن الجزي الستتتتتتابع )التعاون العلمي والتقني   
ابجزاي الستتتتتتتتتتتتتابقة التي تت لب عموما اتخاذ  جرايات علي الصتتتتتتتتتتتتتعيد الوطني. وتقتلتتتتتتتتتتتتتي التااميةؤ مقارنة ب 

من ابطراف علي التوالي القيتتتا  بتتتاجراي ال حوث والمرام تتتة فيمتتتا يتعل  بمكتتتافحتتتة الت أؤ    22و  20 المتتتادتتتتان
والتعاون في  اا المستتتتتتتتتتعي وتيستتتتتتتتتتير نقل الت نولوجيا والخ رات لتعزيز القدرات الوطنية علي الوفاي بالتزاماتها  

ة من ابدلة العالمية ك ستان  بموجب التاامية. ويتمثل أ د اب داف الرئيستية لهاتين المادتين في مناي مجموع
للتدامير التنليمية الوطنية والدولية وكالل للتصتتتتتتتتتتتتدل للمعلومات الملتتتتتتتتتتتتللة التي تنشتتتتتتتتتتتتر ا صتتتتتتتتتتتتناعة الت أ.  
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ابستان القانوني الرئيستي لرصتد تنايا التااميةؤ  ذ تت لب من ابطراف أن تقد  دوريا  لي  21المادة  وتشتكل
وكتالتل معلومتات عن   تواجههتاير كتل منهتاؤ والعق تات التي  م تمر ابطراف معلومتات عن ستتتتتتتتتتتتتتيتاستتتتتتتتتتتتتتات وتتدام 

 المرام ة وال حوث.

ويشتتتتتتتتتكل الجزي الثامن )الترتي ات الم ستتتتتتتتتستتتتتتتتتية والموارد المالية( أستتتتتتتتتان  وكمة التاامية وت وير ا  
علي  نشتتاي  24م تمر ابطراف باعت ارو  يئة  دارة التااميةؤ وتنخ المادة  23المعيارلؤ  ي  تنشتتا المادة 

أمانة داعمة أدمج  في نهاية الم اف في منلمة الصتتتتتتتتحة العالمية كو دة مخصتتتتتتتتصتتتتتتتتة. وي عهد  لي م تمر 
ابطراف بمهمة استتتتتتتتعرا  وتعزيز تنايا التااميةؤ وتوجيه ت وير ا من  وا اعتماد ال روتوكولتؤ والم ادئ  

ع الم ستتتتتتتستتتتتتتات الدولية والنلا التوجيهيةؤ والمرفقات وغير ا من القرارات وكالل ضتتتتتتتمان التعاون والتستتتتتتتال م
  القانونية اب رم.

 27ويتلتتمن الجزي التاستتع )تستتوية النزاعات( مادة وا دة باربة بستت ب غموضتتها. ول تقتلتتي المادة  
من ابطراف ستوم الستعي  لي تستوية نزاعاتها بالوستائل الستلمية التي تختار ا أو ا تيار التحكيا اإللزامي عند 

يختر أل طرف  اا الخيار. ومد ي دو ضتتتعف  اا الحكا مااجئاعؤ ول نه ربما يكون   التصتتتدي . و تي اصنؤ لا
 يتاراع متعمتداع من أجتل توجيته النزاعتات نحو محتافتل أ رمؤ مثتل منلمتة التجتارة العتالميتة أو أفرمتة التحكيا في  

ن والدوا المصتدرة.  مجاا الستتثماراتؤ التي يمكن القوا  نها أكثر تعاطااع مع المصتالا المتصتادية للمستتثمري 
وليس من م يل المصتتادفة أن النزاعات النامتتئة عن تدامير المكافحة الوطنية المستتتندة  لي التاامية مدم   لي 
حليتات تستتتتتتتتتتتتتتويتة المنتابعتات التتابعتة لمنلمتة التجتارة العتالميتة أو  لي أفرمتة التحكيا المنشتتتتتتتتتتتتتت ة بموجتب معتا تدات 

 (.386-375الصاحات ؤ Zhou and Libermannالستثمار الثنائية )

الحادل عشتتتتتتتتتتر )أ كا  نهائية( منودا  جرائية  و التاامية(  ت ويروأ يراؤ يتلتتتتتتتتتتمن الجزحن العامتتتتتتتتتتر ) 
اعتمتتتتتتتتتتتتتتتتاد (ؤ وكالل بشت ن عملية 31(ؤ والنستحار )المادة 28و تاميةؤ بما في ذلل بشت ن التعديوت )المادة  

التي تحلر   30مواد ال اربة في  اا الصتتتتتتتتدد المادة (. ومن ال29( والمرفقات )المادة 33ال روتوكولت )المادة 
 مداي التحالات. ومد أحار  اا الحكا غير المشتتتترو/ ال ثير من الخوف  وا المااوضتتتتاتؤ ول ستتتتيما بشتتتت ن 
كياية استتتتتتتتتتتيعار مومف ملدان مثل الوليات المتحدة ابمريكية التي تقوا  نه ستتتتتتتتتتيكون من المستتتتتتتتتتتحيل عمليا  

ئات التشريعية دون  مكانية تقديا تحالات. وفاب المومف المقامل في نهاية الم اف  الحصوا علي موافقة الهي 
 نتيجة للتسويات العديدة التي س   أن أد ل  في الجزي الموضوعي من التاامية.

  
 تطوير التفاقية  -  رابعا  

العدد ؤ بعد أن  صتتتتل  بستتتترعة ك يرة علي 2005متتتت ا/رف راير  27د ل  التاامية  يز التنايا في   
تصتتتتتتتتديقا. و قق  التاامية نجا اع من  ي  المشتتتتتتتتاركةؤ  ي  ملأ عدد  40الم لور من التصتتتتتتتتديقات ال الأ  

ؤ بما في ذلل معلا ال لدان المصتتتتتتتتتتتتتنعة والمصتتتتتتتتتتتتتدرة  2020طرفاع في كانون الثانيريناير   181ابطراف فيها 
و و نشتتتتط    2018بوارأكتوبر وتشتتتتربن ا  2006للت أ. وعقد م تمر ابطراف حماني دورات مين متتتت ا/رف راير 

للواية في تعزيز كل من الت وير المعيارل إلطار التااميةؤ وبناي الدعا الستتتتتتتتتياستتتتتتتتتي لمكافحة الت أ في  طار  
الخ ط ابوستتتتتتتتع ن اماع المتعلقة بابمرا  غير المعدية وبالتنميةؤ وكالل في تعزيز التنايا من  وا التعاون  

 وتقييا الت حير العا  لوتاامية. مين الم سساتؤ ورصد التنايا الوطني
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اعتمتتتتتتاد  لوتاتتتتتتاميتتتتتتة من  وا  المعيتتتتتتارل  الت وير  التوجيهيتتتتتة   ويحتتتتتتدث  للم تتتتتتادئ  ابطراف  م تمر 
وال روتوكولت. وفيما يتعل  بال روتوكولتؤ وعلي الرغا من التن   الم كر م روتوكولت متعددةؤ فان الصتتتتتتتتتتتتتل 

 و مروتوكوا القلتتتتتتتتتتتتتتتاي علي التجتتار   2020الو يتتد من  تتاا الق يتتل التتال اعت متتد  تي كتتانون الثتتانيرينتتاير  
)القرار    2012عتمتتدتتته التتدورة الختتامستتتتتتتتتتتتتتتة لم تمر ابطراف في عتتا   المشتتتتتتتتتتتتتترو  بمنتجتتات الت أؤ التتال ا  غير

FCTC/COP/5(1)  و  2018أيلوارستتتتتت تم ر    25( ود ل  يز النااذ في 2012تشتتتتتترين الثانيرنوفم ر    12ؤ
. و تي اليو ؤ لا ينلر في أل 2020طرفتتاع في كتتانون الثتتانيرينتتاير    58وبلأ عتتدد ابطراف في ال روتوكوا  

 وتوكولت جديدة.مقتر ات أ رم بش ن مر 

أمتتتتتتكاا التجار  علي” جميعمن التاامية ويهدف  لي القلتتتتتتاي    15ويستتتتتتتند ال روتوكوا  لي المادة  
تقو  التدامير اللتتتتتتتري ية والستتتتتتتعرية وتزيد من ستتتتتتتهولة الحصتتتتتتتوا علي  التي “الت أغير المشتتتتتتترو  بمنتجات 

وا بشتتتتتت ن التجار غير المشتتتتتترو  منتجات الت أ وسمكانية تحمل أستتتتتتعار ا. وعلي الرغا من أن وضتتتتتتع مروتوك
اعت ر أمرا ستتتتهو نستتتت يا وبالتالي  ح اتا نلريا جيدا لنه  التاامية اإلطاريةؤ فان التااو  بشتتتت نه استتتتتمر مرابة  
أربع ستتتتتتتنوات وت ين أنه معقد ومثير للخوف. وتمثل أ د أستتتتتتت ار الخوف في صتتتتتتتعوبة تصتتتتتتتميا نلا  دولي 

لتعاون مع صتتتتتناعة الت أ. ويتلتتتتتمن ال روتوكوا عددا من المجالت  لمرام ة ستتتتتلستتتتتلة التوريد ل ين ول علي ا
 العامة: مرام ة ستتتتتتتتتلستتتتتتتتتلة التوريدؤ بما في ذلل موجه  ا   نشتتتتتتتتتاي نلا  دولي لمتااي ابحر وتحديد المنشتتتتتتتتت 

(ؤ والتعاون الدولي بما في  19 لي   14(ؤ وتحديد الجرائا وتدامير اإلنااذ ذات الصلة )المواد 13 لي   6 )المواد
 (.31 لي  20لل المساعدة القانونية المت ادلة وتسليا المجرمين )المواد  ذ

ابطراف أيلتتاع حمانية م ادئ توجيهية بشتت ن مختلف المواد التي تتناوا تدامير  اض    م تمر واعتمد 
المتعلقتين متنليا محتويات منتجات  10و 9المتعلقة باللتتتتتتتترائبؤ والمادتين   6ال لب علي الت أ )مثل المادة 

المتعلقتتة بتتاإلعون عن الت أ والتروي  لتته ورعتتايتتته(ؤ    13الت أ وتنليا ال شتتتتتتتتتتتتتتف عن منتجتتات الت أؤ والمتتادة  
المتعلقة بحماية ستتتتتتتتتتتياستتتتتتتتتتتات مكافحة الت أ من ت حير دوائر  3-5 امة بشتتتتتتتتتتت ن المادة توجيهية وكالل م ادئ  
د عملية متتتتتتتتتاملة تشتتتتتتتتتمل الممثلين  م تمر ابطراف الم ادئ التوجيهية متواف  اصراي بع  يعتمدو  صتتتتتتتتتناعة الت أ.

 وكالل الخ راي التقنيين وتن ول علي تحليل ابدلة المتا ة وكالل علي التااو  علي النصتتتتتتتتتتو .  الق ريين
وعلي الرغا من أن الم تادئ التوجيهيتة غير ملزمتةؤ فتانهتا تمثتل توجيهتات متا  عليهتا تتستتتتتتتتتتتتتتا بت نهتا ماصتتتتتتتتتتتتتتلة  

ن ال”  تزامات بموجب التاامية. ويمكن القوا أيلتاع  نها تندري في ومستتندة  لي ابدلة بشت ن تاستير وتنايا الل
)أ( من اتاامية فيينا لقانون المعا داتؤ  3-31تاستتتتتتيرية بموجب المادة  ك داة  “ابطرافالو قة مين    التاامات

 المعتمدة “ لي” اإلعوناتو ي من حا ذات  جية بصتاة  اصتة لتوجيه التنايا الوطني. وتجدر اإلمتارة أيلتاع 
بشتتتتتت ن  ماية التدامير   “ عون مونتا ديل  ستتتتتتتي”منا الدورة الرابعة و تي الدورة الثامنة لم تمر ابطرافؤ مثل 

تشتتتتتتتترين  18ؤ  FCTC/COP4(5)ت أ من التحديات التي تشتتتتتتتتكلها دوائر صتتتتتتتتناعة الت أ )الوطنية لمكافحة ال
تاستتتتتيرا متاقا عليه لولتزامات التعا ديةؤ   ليستتتتت  و(. وتمثل اإلعونات ميانات ستتتتتياستتتتتية  2010الثانيرنوفم ر  

 ياا فعال.ول نها تلل ت دل دورا  اما موصاها تع يرا عن اللتزا  الاردل والجماعي متنايا التاامية تنا

  
 تأثير التفاقية في التطورات الالحقة في القانون الدولي العام  -   خامسا  

بشتت ن مكافحة الت أ أداة رائدة وغير مستت ومة. و ي المعا دة ابولي والو يدة   تمثل التاامية اإلطارية 
 تي اصن التي تنلا تستتتوي  واستتتتهوة ستتتلعة استتتتهوكية مشتتتروعة ول نها غير صتتتحية ب  يعتها مهدف الحد  
من ت حير ا علي الصتتتتتتتتتحة. وسلي جانب استتتتتتتتتتهوة ال حواؤ والنلا الواائية غير الصتتتتتتتتتحيةؤ وعد  ممارستتتتتتتتتة  
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ضتتتتتتتة ال دنيةؤ يمثل استتتتتتتتعماا الت أ أ د العوامل الرئيستتتتتتتية المستتتتتتتا مة في تاشتتتتتتتي جائحة ابمرا  غير الريا
في المائة من الوفيات   65الستتتتاريةؤ مثل الستتتترطان وأمرا  الجهاب التناستتتتي التي تتستتتت ب في ما يصتتتتل  لي 

صتتتتتتتتتحي في  د ذاته    العالميةؤ مع  دوث معلا الوفيات في ال لدان النامية. ومكافحة الت أ  ي من حا  دف
وكالل جزٌي من المكافحة ابوستتتتتع ن اماع ل مرا  غير الستتتتتاريةؤ التي كان  موضتتتتتو   عون رفيع المستتتتتتوم 

 أيلوار  19الم رخ   2ر66)مرار الجمعيتة العتامتة   2011صتتتتتتتتتتتتتتادر عن الجمعيتة العتامتة ل ما المتحتدة في عتا   
علي   2015من أ داف التنمية المستتتتتتتتتتدامة لعا    3وي اكر في اإلعون وكالل في الهدف    (.2011  ستتتتتتتتت تم ر

وجه التحديد تعزيز تنايا التاامية باعت ارو أ د العوامل الرئيستتتتية المستتتتا مة في التنمية المستتتتتدامة من منلور 
المي المتعل  الع  العامة. وتشتتتتتتتتتتتتتكل التاامية من حا أ د مكونات اإلطار القانوني والستتتتتتتتتتتتتياستتتتتتتتتتتتتاتيالصتتتتتتتتتتتتتحة  

 المستدامة. بالتنمية

اب رم   الخ روبمتا أن مجموعتة التتدامير التنليميتة الواردة في التاتاميتة تن    عمومتاع علي عوامتل  
ل مرا  غير الستتتتتاريةؤ فان التاامية تعت ر ا ت اراع  اماع لما  ذا كان  التدامير الوطنية المعزبة للصتتتتتحة التي 

ومعات المستتثمرين والمصتنعين )فيما يتعل  باللترائبؤ ووستا المنتجات واإلعون تقيد المصتالا المتصتادية وت 
علي ستتتتتتتتتتتتتت يتل المثتاا( تتا  مع مواعتد التجتارة التدوليتةؤ والمل يتة الا ريتة والستتتتتتتتتتتتتتتثمتارؤ مثتل التتدامير الواردة في  

ت التاتاميتة علي نحو  اتاتامتات منلمتة التجتارة العتالميتةؤ واتاتامتات التجتارة الحرة ومعتا تدات الستتتتتتتتتتتتتتثمتار. ومتد أمرب 
أن  ماية الصتحة بموجب القانون الدولي ل تتومف علي وجود صتكوة دولية مخصتصتة فحستبؤ ول ن أيلتا  ما 

 علي تنايا مجموعة أ رم من القوانينؤ مثل القانون المتصادل ومانون  قول اإلنسان علي وجه الخصو . 

)علي النحو   “ في الصحة  ت وير” الح ي  ومن منلور مانون  قول اإلنسانؤ ت دل التاامية دوراع ف 
من عهتد ابما المتحتدة الختا  بتالحقول المتصتتتتتتتتتتتتتتاديتة والجتمتاعيتة والثقتافيتة(  12المكرن عتالميتاع في المتادة  

وفي تاستتتتتتتتتتتير اب كا  المتعلقة بالصتتتتتتتتتتتحة في معا دات  قول اإلنستتتتتتتتتتتان اب رمؤ مثل اتاامية  قول ال الؤ  
تمييز ضتتتتد المرأة واتاامية ال لدان ابمريكية لحقول اإلنستتتتان. وتستتتتتخد  واتاامية القلتتتتاي علي جميع أمتتتتكاا ال

 يئات  قول اإلنستتتتتان التصتتتتتدي  علي التاامية وتنايا ا كم متتتتتر لومتثااؤ كما  و م ين علي ستتتتت يل المثاا 
( بشتتت ن    ال ال في  2013)  15الصتتتادر عن لجنة  قول ال ال )التعلي  العا  رما  15بالتعلي  العا  رما 

تمتع ب علي مستتتتتتتتتتتتتتوم صتتتتتتتتتتتتتحي يمكن ملوغه( وبادراي تنايا التاامية في المو لات الختامية علي التقارير  ال
 الدورية المقدمة من الدوا ابطراف.

ومن منلور التوفي  مين تتدامير مكتافحتة الت أ والحقول في الستتتتتتتتتتتتتتثمتار والتجتارةؤ ت دل التاتاميتة دورا   
تستتتتتتتتتهله  ما صتتتتتتتتناعة الت أ بموجب معا دات الستتتتتتتتتثمار الثنائية    استتتتتتتتما في التقاضتتتتتتتتي الدولي والوطني الال 

القوانين الوطنيةؤ أو ال لدان المصتتتتتتتتتدرة للت أ في  طار نلا  تستتتتتتتتتوية النزاعات التابع لمنلمة التجارة العالمية.   أو 
معا دة وفي جميع  او القلتتتتتتتتتايا تقري اؤ ملتتتتتتتتت  المحاكا وأفرمة الستتتتتتتتتتثمار ب ن التدامير الوطنية القائمة علي ال 

تتولب علي الحقول المتصتتتتتتتادية المنافستتتتتتتة مناي علي العت ار القائل  ن التاامية أعرب  عن تواف  حراي عالمي 
اب مية بشتت ن التدامير اللتترورية والمشتتروعة والتناستت ية التي تتخا لتحقي   دف اجتماعي علي أعلي درجة من 

ية التحكيا الستتثمارل للمركز الدولي لتستوية منابعات مثل الصتحة العامة. وتتستا بالرمزية في  اا المنلور ملت 
جمهورية  ضتتتد  Philip  Morris  SARL)متتتركة   الستتتتثمار التي أمامتها متتتركة فيليب موريس ضتتتد أوروغوال 

ضتتتتد القانون ابستتتتترالي المتعل    2018( وملتتتتية عا  2016تموبريوليه    8أوروغوال الشتتتترمية )مرار التحكيا(ؤ  
بعض التدامير المتعلقة بالعومات التجارية وال يانات الجورافية   - لمنتجات الت أ )أستتتراليا   “ التعليب العادل ”  متتتتتتتتتتتتتتتت 

 (. 2018حررأغس س    28ة علي منتجات الت أ وتعلي هؤ  وغير ا من مرو/ التع ئة والتعليب العادل الساري 
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 مواد ذات الصلة  
 الصكوك القانونية  -   ألف  

ؤ  1966كانون ابوارديستتم ر  16العهد الدولي الخا  بالحقول المتصتتادية والجتماعية والثقافيةؤ نيويورةؤ  
 .3ؤ الصاحة 993ؤ المجلد مجموعة المعا داتابما المتحدةؤ 

مين التحاد الستتتتتتتتتتتويستتتتتتتتتتترل وجمهورية أوروغوال الشتتتتتتتتتتترمية بشتتتتتتتتتتت ن التعزيز والحماية المت ادلين    التاال الم ر 
 . 1988تشرين ابوارأكتوبر  7لوستثمارؤ مرنؤ  

ؤ ابما 1979كانون ابوارديستتتتتتتم ر  18اتاامية القلتتتتتتتاي علي جميع أمتتتتتتتكاا التمييز ضتتتتتتتد المرأةؤ نيويورةؤ  
 .13ؤ الصاحة 1249ؤ المجلد مجموعة المعا داتالمتحدةؤ 

ؤ مجموعتتة المعتتا تتداتؤ ابما المتحتتدةؤ  1989تشتتتتتتتتتتتتتترين الثتتانيرنوفم ر    20اتاتتاميتتة  قول ال اتتلؤ نيويورةؤ  
 .3ؤ الصاحة 1577 المجلد

ؤ ابما المتحدةؤ 2003أياررمايو  21اتاامية منلمة الصتتتتتتحة العالمية اإلطارية بشتتتتتت ن مكافحة الت أؤ جنيفؤ 
 .166ؤ الصاحة 2302ؤ المجلد المعا دات مجموعة

ؤ  2012تشتتتتتترين الثانيرنوفم ر   12مروتوكوا القلتتتتتتاي علي التجار غير المشتتتتتترو  بمنتجات الت أؤ ستتتتتتيواؤ  
 .FCTC/COP5 (1)القرار 

 
 السوابق القضائية  -   باء  

ضتتتتتتتتد جمهورية  Philip Morris Brands SARLالمركز الدولي لتستتتتتتتتوية منابعات الستتتتتتتتتثمارؤ  متتتتتتتتركة 
ؤ مرار  Philip Morris Brands SARL v. Oriental Republic of Uruguay[ أوروغوال الشتتتتتتتترمية

 .ARB/10/7ؤ القلية رما 2016تموبريوليه   8التحكياؤ  

بعض التدامير المتعلقة بالعومات التجارية وال يانات الجورافية وغير ا من متتترو/ التع ئة والتعليب  -أستتتتراليا 
تقتتتارير ابفرمتتتةؤ     ؤWT/DS441/Rؤ  WT/DS435/Rالعتتتادل الستتتتتتتتتتتتتتتتتاريتتتة علي منتجتتتات الت أ وتعلي تتتهؤ 

WT/DS458/Rؤ WT/DS467/R 2018أغس س حرر 28ؤ. 

 
 الوثائق  -   جيم  

أيتاررمتايو    25التاتاميتة اإلطتاريتة التدوليتة لمكتافحتة الت أؤ  ؤ  WHA49.17لعتالميتةؤ القرار منلمتة الصتتتتتتتتتتتتتتحتة ا
 ؤ المجلد الثال .دليل القراراتؤ 1996

نحو وضتتتتتع اتاامية  طارية لمنلمة الصتتتتتحة العالمية بشتتتتت ن ؤ  WHA52.18منلمة الصتتتتتحة العالميةؤ القرار  
 .1999أياررمايو   24مكافحة الت أؤ 

 . 2000أياررمايو    20التاامية اإلطارية لمكافحة الت أؤ  ؤ  WHA53.16منلمة الصحة العالميةؤ القرار  

منلمة الصتتتحة العالميةؤ اتاامية منلمة الصتتتحة العالمية اإلطارية بشتتت ن مكافحة الت أؤ تقرير الاري  العاملؤ 
 (.2000نيسانرأمريل  26ؤ A/53/12جمعية الصحة العالمية الثالثة والخمسين )

منلمة الصتتتتتتتحة العالميةؤ نخ الرئيس الجديد لتاامية  طارية بشتتتتتتت ن مكافحة الت أؤ  يئة التااو  الحكومية  
التتدوليتتة بشتتتتتتتتتتتتتتت ن اتاتتاميتتة منلمتتة الصتتتتتتتتتتتتتتحتتة العتتالميتتة اإلطتتاريتتة بشتتتتتتتتتتتتتتت ن مكتتافحتتة الت أؤ التتدورة الختتامستتتتتتتتتتتتتتتة  

(A/FCTC/INB5/2 2002 زيرانريونيه  25ؤ.) 
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منلمة الصتتتتتتحة العالميةؤ تقرير الدورة الثانية للاري  العامل الحكومي الدوليؤ الاري  العامل الحكومي الدولي 
بشتتتتتتتتتتتتتتتتت ن مكتتتتافحتتتتة الت أؤ   بتتتتاتاتتتتاميتتتتة منلمتتتتة الصتتتتتتتتتتتتتتحتتتتة العتتتتالميتتتتة اإلطتتتتاريتتتتة  الماتوح العلتتتتتتتتتتتتتتويتتتتة المعني 

(A/FCTC/IGWG/2/7 2005توبر تشرين ابوارأك 5ؤ.) 

ؤ والم ادئ التوجيهية  8ؤ والمادة  6ؤ والمادة  3-5الم ادئ التوجيهية التي اعتمد ا م تمر ابطراف بش ن المادة 
من التاتتاميتتة   14ؤ والمتتادة  13ؤ والمتتادة  12ؤ والمتتادة  11ؤ والمتتادة  10  و  9الجزئيتتة المتعلقتتة متنايتتا المتتادتين  

 اإلطارية بش ن مكافحة الت أ.

ديل  ستتتتتتتتتي بشتتتتتتتت ن تنايا اتاامية منلمة الصتتتتتتتتحة العالمية اإلطارية بشتتتتتتتت ن مكافحة الت أؤ م تمر  عون مونتا  
 (.2010تشرين الثانيرنوفم ر  19ؤ FCTC/COP4(5)ابطرافؤ الدورة الرابعة )

إلعون الستتتتتتتياستتتتتتتي لجتما  الجمعية العامة  )ا  2011أيلوارستتتتتتت تم ر   19الم رخ  2ر66مرار الجمعية العامة 
 الرفيع المستوم المعني بالوماية من ابمرا  غير المعدية ومكافحتها(.

بشتتت ن    ال ال في التمتع ب علي مستتتتوم صتتتحي يمكن   (2013) 15لجنة  قول ال الؤ التعلي  العا  رما 
 .2013نيسانرأمريل   17ؤ CRC/C/GC/15(ؤ24ملوغه )المادة 
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