
صحياً  املدمرة  اآلث��ار  من  العامل  لتحرير  معاً  نعمل 

واجتامعياً واقتصادياً وبيئياً الناتجة عن التبغ و استهالكه

النجاحات

  ادعم مجهودنا

الرعاة الرئيسيون

تحالف االتفاقية اإلطارية: «

 َدعَّم جهود البلدان لتصبح أطرافاً ىف االتفاقية اإلطارية  «
داخل  الناجحة  املعاهدات  أكرث  أحد  يجعلها  مام  التبغ  ملكافحة 

نظام األمم املتحدة.

ىف  « املشرتكني  الحكومة  ممثىل  إىل  الفنية  الخربة  م  قَدَّ  
عملية االتفاقية اإلطارية ملكافحة التبغ.

التابع  « األط��راف  مؤمتر  حول  إيجابياً  الجلسات  ��م  َدعَّ

لالتفاقية اإلطارية ملكافحة التبغ و ما ينتج عنها من تبنى لتوجيهات 

حول الحظر الشامل عىل التبغ و ما يتعلق به من إعالنات و ترويج 

و دعم و حول استخدام العالمات التحذيرية عىل التبغ سواًء كانت 

أيد  كام  السلبي.  التدخني  من  الحامية  وحول  مصورة.  أو  كبرية 

تحول  التي  العوائق  لدراسة  عملية  إلنشاء  األطراف  مؤمتر  أيضا 

املحتملة  والطرق  التبغ  ملكافحة  اإلطارية   االتفاقية  تنفيذ  دون 

للتغلب عليها.

 ضَمن تواجد املنظامت األهلية من جميع أنحاء العامل  «
اإلطارية   باالتفاقية  املتعلقة  واالجتامعات  املفاوضات  كافة  يف 

ملكافحة التبغ، ومنهم الخاصة مبنح املشاركني من بلدان منخفضة 

ومتوسطة الدخل.

 وضع أداة املراقبة واإلبالغ لجعل الحكومات مسؤولة  «
عن التزاماتها ضمن االتفاقية اإلطارية ملكافحة التبغ.

من  متنوعة  مجموعة  اإلطارية   االتفاقية  تحالف  يدعم 

األعضاء من منظامت أهلية، و مؤسسات، وآخرين. للحصول 
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من نحن 
ألول  دعام  املدين  املجتمع  صوت  اإلطارية  االتفاقية  تحالف  ميثل 

معاهدة عاملية للصحة العامة يف العرص الحديث، أال وهي اتفاقية 

منظمة الصحة العاملية اإلطارية ملكافحة التبغ. تتطلب املعاهدة من 

البلدان األطراف تبني مجموعة شاملة من التدابري لخفض والحد من 

أثار التبغ املدمرة.

منصة  يوفر  حيث   ،1999 عام  يف  كاتحاد  التحالف  تأسيس  تم 

متنوعة  بلد   100 من  ألكرث  تنتمي  منظمة   500 من  يقرب  ملا 

االتفاقية  عمليات  تفعيل  عىل  للعمل  الدخل  مستويات  حيث  من 

اإلطارية ملكافحة التبغ. اعتبارا من يونيو 2014، كانت 177 دولة 

التبغ،  ملكافحة  اإلطارية  االتفاقية  يف  أطرافا  األوروبية  الجامعة  و 

تحالف  العاملي.  السكاين  التعداد  من  حوايل 90%  شكلت  حيث 

االتفاقية اإلطارية مسجل كمنظمة أهلية يف سويرسا.

القيم
عن  وذلك  العام  الصالح  بخدمة  ملتزمون  نحن  املجتمعي:  التغري 

طريق حملة تهدف لتحسني الصحة وتنمية املجتمع.

نتائج موجهة و  اإلطارية هو ذو  االتفاقية  الفعل: تحالف   توجيه 
باستمرار  للتعلم  نسعى  نحن  إبداع.  و  تجديد  و  استجابة  رسعة 

والبحث عن طرق لتحسني عملنا وتأثرينا.

ومتنوعاً  متميزاً  ليكون  اإلطارية  االتفاقية  تحالف  يسعى  التنوع: 

ومنوذجياً ويراعى منظور النوع االجتامعى.

و  الوحدة  اإلطارية  االتفاقية  تحالف  يقيم  الرتاكمى:  املفهوم   
التعاون و التآزر بناء عىل تراكم الثقة. نؤمن بأن كل منظمة عضوة 

ىف تحالف االتفاقية اإلطارية لديها شئ ما تشارك به حيث أن كافة 

األعضاء محرتمون و لديهم حقوق متساوية.

 الدميقراطية: يسعى تحالف االتفاقية اإلطارية إىل اإلجامع ىف صنع 
القرار بتقييم مفهوم التشارك و الشمولية.

 تجنب تضارب املصالح: نؤمن بأن هناك خالفا جوهريا وال حل له 
بني مصالح صناعة التبغ ومصالح سياسات الصحة العامة.

 املسئولية: يؤمن تحالف االتفاقية اإلطارية بالشفافية و املسئولية.

املهمة
اتفاقية  االتفاقية اإلطارية هي املساعدة عىل تقوية  إن مهمة تحالف 

منظمة الصحة العاملية اإلطارية  ملكافحة التبغ ودعم تنفيذها الكامل 

االتفاقية  دمج  عىل  نعمل  ونحن  العامل.  أنحاء  جميع  يف  والرسيع 

اإلطارية  ملكافحة التبغ يف املساعي الصحية والتنموية الدولية األوسع 

نطاقا، وننشد اسرتاتيجيات جديدة من اجل تحرير العامل من األرضار 

الناتجة عن التبغ.

األولويات
تعزيز الصحة العاملية ودعمها وذلك من خالل ضامن  «

وتقوية  وتنفيذها،  التبغ  ملكافحة  اإلطارية   االتفاقية  تنمية 

الكاملة  املشاركة  وتشجيع  املعاهدة،  أطراف  مؤمتر  عمليات 

للحكومة واملجتمع )باستثناء صناعة التبغ( يف تنفيذ االتفاقية 

اإلطارية  ملكافحة التبغ.

  منارصة اعتبار وباء التبغ كأولوية عاملية  «
ملكافحة  اإلطارية   االتفاقية  وتعزيز  والتنمية،  العامة  للصحة 

التبغ كأفضل وسيلة للتصدي للوباء.

وعامليا  « وإقليميا  محليا  املدين  املجتمع  قدرة  تحريك 

وتقويتها دعام لالتفاقية اإلطارية ملكافحة التبغ.

مراقبة تنفيذ االتفاقية اإلطارية  ملكافحة التبغ. «

ال  « التبغ  ملكافحة  اإلطارية   االتفاقية  أن  من  التأكد 

عىل  تؤثر  التي  العاملية  للتغريات  ومستجيبة  صلة  ذات  تزال 

استهالك التبغ، وخاصة التغريات يف اسرتاتيجيات رشكات التبغ 

وأساليبها وسلوكها.

“لعب التحالف دورا رئيسيا ىف ملء الفراغ الذى 
كان ميكن أن يكون قاتال ألفريقيا و خاصة السنغال 

لوال دعم املجتمع املدىن ىف النضال ملكافحة التبغ.”
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