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  التقرير املرحلي حول مبادرة التحرر من التبغ
  مقدمة

أصبح من املعروف على نطاق واسع أن وباء التبغ مشكلة متعددة اجلوانب والوجوه، وأن من أهم العوامل  .1
جتار غري املشروع مبنتجات التبغ، واليت تؤدي إىل االزدياد يف استهالك اليت تساهم يف هذه املشكلة هي اال

واالجتار غري املشروع  التصنيع. فإىل جانب ما يؤدي إليه ميسورةالتبغ من خالل توفري منتجات التبغ بأسعار 
قوضان مبنتجات التبغ من إسهام يف العبء العاملي من األمراض ومن الوفيات ذات الصلة بالتبغ، فإما ي

   .وحترم احلكومات من العوائد الضريبية التنظيمية والتسعريية،السياسات الوطنية 

2.  شكِّلر اخلرباء يف الوقت الراهن أن االجتار غري املشروع بالتبغ ويقدأكثر م يشر املبيعات السنوية من ن ع
من  %11.6ل املشروع بالتبغ ميثِّجتار غري ، وأن اال1مليار سيجارة 600ر يف العامل، وهو ما يعادل السجائ

مليار دوالر أمريكي من عائدات الضرائب  40.5ر اخلرباء أن ما ال يقل عن السوق العاملية للسجائر. كما يقد
 .2تضيع على احلكومات كل عام بسبب االجتار غري املشروع مبنتجات التبغ

يف إقليم شرق املتوسط، إال أن الدراسات  كف عدد منتجات التبغ غري املشروعة اليت تستهلَووليس من املعر .3
منذ سنوات يف اإلقليم جتار غري املشروع مبنتجات التبغ موجودة ن أنشطة التهريب واالقد أوضحت أ

ر يف البلدان املنخفضة الدخل ويف من سوق السجائ %12.1ي، يقدر اخلرباء أن مل. وعلى الصعيد العا3،4طويلة
 .2يف البلدان املرتفعة الدخل %9.8البلدان املتوسطة الدخل هي سوق غري مشروعة، وذلك مقارنة بـ 

جتار غري . فاال5،6د وراسخإن الدور الذي تلعبه دوائر صناعة التبغ يف االجتار غري املشروع مبنتجات التبغ مؤكَّ .4
ميسورة. وقد مت توثيق  بأسعارالسجائر للناس  توفرياملشروع يعود بالفائدة على دوائر صناعة التبغ من خالل 

نتجات التبغ يف العديد من البلدان، تبغ لتعزيز االجتار غري املشروع مباألنشطة اليت تقوم ا دوائر صناعة ال
 .7ومنها بلدان اإلقليم

ل ديداً حقيقياً للصحة العمومية وللتشريعات اليت ري املشروع مبنتجات التبغ ميثِّوإقراراً بأن االجتار غ .5
تستهدف مكافحة التبغ، فقد دمن اتفاقية منظمة الصحة العاملية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ  15ت املادة ع
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وإىل التعاون على الصعيد  الدول األطراف إىل اختاذ التدابري الالزمة ملكافحة سلسلة التوريد مبنتجات التبغ،
 2008الدويل يف طيف واسع من القضايا؛ واستناداً إىل هذه املادة، فقد بدأ مؤمتر األطراف لالتفاقية يف عام 

مبفاوضات حول أول بروتوكول يف اتفاقية منظمة الصحة العاملية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ، ويدور حول 
 االجتار غري املشروع مبنتجات التبغ.

  بروتوكول القضاء على االجتار غري املشروع مبنتجات التبغ

راف يف بغ يف الدورة اخلامسة ملؤمتر األطجتار غري املشروع مبنتجات التمت إقرار بروتوكول القضاء على اال .6
قدت يف سيول، مجهورية كوريا، يف اتفاقية منظمة الصحة العاملية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ، واليت ع

 .2012تشرين الثاين/نوفمرب 

7. ويقسم الربوتوكول إىل مواد تتضما من أجل مكافحة االجتار ن إجراءات نوعية ي طلب من األطراف القيام
 غري املشروع مبنتجات التبغ والقضاء عليه.

إن التدابري املتعلقة جبانب التوريد هي األحكام واإلجراءات التقنية الرئيسية اليت ينبغي على األطراف  •
)، 6اختاذها ملكافحة االجتار غري املشروع مبنتجات التبغ، وتشمل هذه التدابري: منح التراخيص (املادة 

) والتدابري 9)، وحفظ السجالت (املادة 8ادة )، والتتبع والتعقُّب (امل7والعناية اليت ينبغي إيالؤها (املادة 
عد أو بأي من ل عن ب، وعن طريق التواص)، والبيع عن طريق اإلنترنت10األمنية والوقائية (املادة 

11(املادة  ةالتكنوجليات املستجدواملبيعات املعفاة 12ة والترانزيت (العبور) الدويل (املادة ) واملناطق احلر ،(
 )؛13مركية (املادة من الرسوم اجل

قضايا أخرى مثل اجلرائم، ومنها السلوك املنايف للقوانني، ام أخرى هامة يف هذا الربوتوكول أحك وتتناول •
صادرة وإتالفها، ، والتخلص من منتجات التبغ املاخلاصة باملضبوطاتواملدفوعات واجلرائم اجلنائية، 

والتعاون الدويل الذي يشمل تبادل املعلومات، والتعاون اإلداري والقانوين، وتسليم ارمني، ومتويل 
 .املؤسسيةالربوتوكول، وإدارته وغري ذلك من القضايا 

ة والربوتوكول اآلن مفتوح أمام مجيع الدول األعضاء واألطراف يف اتفاقية منظمة الصحة العاملية اإلطاري .8
ى االلتزام السياسي لديها بشأن مكافحة التبغ للتوقيع والتصديق عليه. وميكن للبلدان أن تظهر مد

بالربوتوكول من خالل التوقيع عليه، مث تخذ يف الوقت املناسب اإلجراءات املالئمة على الصعيد احمللي ت
اء يكون متناع عن القيام بأي إجرلتصبح من األطراف. وليس من التزام يترتب على توقيع البلدان سوى اال

ند على من شأنه تقويض األغراض واملرامي اليت يهدف إليها الربوتوكول. أما التصديق فإجراء حملي يست
ك النظام القانوين الوطين، وبعد استكمال التصديق، يصبح البلد طرفاً يف الربوتوكول مبجرد إيداع ص

 . األمم املتحدة لدىالتصديق 

طرفاً من أطراف اتفاقية منظمة الصحة العاملية  40الربوتوكول حيز النفاذ، البد من تصديق وحىت يدخل  .9
إيداع الصك األربعني يف اليوم التسعني تلو يدخل الربوتوكول حيز النفاذ اإلطارية بشأن مكافحة التبغ، إذ 

 .للتصديق



  2 وثيقة إعالمية/60 ش م/ل إ
 
 

3 
 

10. ك وشاردولة من   16 ،2012قدت يف آذار/مارس يف الدورة األخرية للمفاوضات حول الربوتوكول، واليت ع
الدول األعضاء يف اإلقليم أطراف يف اتفاقية منظمة الصحة العاملية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ، وكان مع 
الكثري منها مندوبون من قطاعات متعددة. وحىت اآلن، فإن ثالثة أطراف يف اتفاقية منظمة الصحة العاملية 

ت على الربوتوكول، وهي: ليبيا، واجلمهورية العربية عمن اإلقليم قد وقَّ اإلطارية بشأن مكافحة التبغ
 ق على الربوتوكول أي دولة طرف حىت اآلن.، ومل يصدالسورية، وتونس

11. كانون  9الرئيسي لألمم املتحدة يف نيويورك حىت  وسيبقى الربوتوكول مفتوحاً للتوقيع عليه يف املقر
انقضاء األجل احملدد للتوقيع، ميكن للبلدان أن تصبح أطرافاً يف الربوتوكول من . وبعد 2014الثاين/يناير 

 خالل االنضمام إليه فقط.

  املضي قُدماً

12. د املكتب اإلقليمي وحتالف االتفاقية اإلطارية حلقات عملية تدريبية قَخالل السنوات اخلمس املنصرمة، ع
ل اإلجراءات لعقد يف كلٍ من باكستان ومصر تتواصحول تقييم االجتار غري املشروع مبنتجات التبغ. و

تقييمات وطنية حول جسامة املشكلة. وتماحلاجة لبذل املزيد من اجلهود لتحديد مدى االجتار غري  س
عن تقدير  ت. والقطاعان الرئيسيان املسؤوالناملشروع مبنتجات التبغ يف اإلقليم، وباتباع منط متعدد القطاعا

؛ ومع ذلك فإنه البد واملاليةحجم املشكلة على الصعيد الوطين، وعن تنفيذ الربوتوكول مها قطاعا التجارة 
 جهود مكافحة التبغ على الصعيد الوطين. تصدرمن مواصلة وزارات الصحة 

لوحيد ملشكلة تدعو دوائر صناعة التبغ إىل إنقاص الضرائب املفروضة على التبغ، وتعترب ذلك هو احلل ا .13
إال أن هذا األسلوب جيعل منتجات التبغ ميسورة التكلفة أكثر من ذي  ،االجتار غري املشروع مبنتجات التبغ

. 8تهذَالتبغ، كما أنه أثبت عدم فعاليته يف البلدان اليت نفّ ل، وهذا األسلوب يصب يف صاحل دوائر صناعةبقَ
نتجات التبغ يف تنفيذ بروتوكول القضاء على االجتار غري جتار غري املشروع مبل احلل احلقيقي لالويتمثَّ

م هذا املشروع مبنتجات التبغ امللحق باتفاقية منظمة الصحة العاملية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ، إذ يقد
د هذا الربوتوكول خارطة طريق للتدابري الوطنية اليت أثبتت جناحها عرب السنوات الطويلة، كما ميه

ول الطريق إىل التعاون يف هذا اال على حنوٍ أفضل على الصعيد اإلقليمي وعلى الصعيد الدويل. الربوتوك
شأن مكافحة التبغ للتوقيع طراف يف اتفاقية منظمة الصحة العاملية اإلطارية باألويب بالدول األعضاء 

 لتصديق على هذا الربوتوكول فوراً ودون إبطاء.وا

خاذ إجراءات متعددة القطاعات على الصعيد الوطين الربوتوكول يتطلبان اتإن التوقيع والتصديق على  .14
مبشاركة وزارات املالية والتجارة والشؤون اخلارجية. وقد مت ترسيخ آليات مثل هذا التعاون بالتصديق على 

رى للتصديق ستفاد منها مرة أخأن ياتفاقية منظمة الصحة العاملية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ، واليت ميكن 
   .على الربوتوكول
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