للنشر الفوري
لمزيد من المعلومات ،اتصل بمدير اتصاالت تحالف اإلتفاقية اإلطارية ( )FCAمارتي لوغان ،في موسكو،
هاتفloganm@fctc.org ،+7 925 916 3578 :

موسكو 01 ،تشرين األول/أكتوبر عام  - 4102يقول تحالف االتفاقية اإلطارية ( )FCAأنه يمكن للحكومات اتخاذ خطوة
هامة نحو منع مئات الماليين من الوفيات المبكرة باعتماد مسودة المبادئ التوجيهية بشأن الضرائب على التبغ دون تغيير.
مسودة المبادئ التوجيهية مطروحة على جدول أعمال الجولة القادمة من مفاوضات معاهدة التبغ العالمية ،واتفاقية منظمةة
الصحة العالمية اإلطاريةة بشةأن مكافحةة التبةغ ( .)FCTCسةوف تجةر الةدورة السادسةة لمةتتمر األطةراف فةي 01-01
تشرين األول/أكتوبر في موسكو .سيجمع اإلجتماع ،المعروف باسم متتمر األطراف السادس ( 071 ،(COP6طرفا في
اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ ( ،)FCTCوالتي تمثل ما يقارب من  11في المئةة مةن سةكان
العالم ،وكذلك غير األطراف والمنظمات الدولية وغير الحكومية من جميع أنحاء العالم.
يجتمع مندوبو متتمر األطراف السادس ( (COP6لمواجهة احدى أخطر األوبئة في العالم من أ وقةت مضةى .فقةد قتةل
تعاطي التبغ  011مليون شخص في القرن العشرين ،وسوف يكون مستول عن وفاة مليار شخص هذا القرن إن لم يتغير
مجرى األمور .،معظم هذه الوفيات المتوقعة سوف تحدث فةي البلةدان المنخفضةة والمتوسةطة الةدخل ،حيةث تقةوم صةناعة
التبغ بتحويل جهودها لتجنيد مدخنين جدد.
وكونه تحالف يضم ما يقارب  011من منظمات المجتمع المدني من أكثر من  011دولة ،يشدد تحالف االتفاقية اإلطاريةة
( )FCAأن السياسات الضريبية على التبغ يتم االعتراف بها على نطاق واسع باعتبارهةا واحةدة مةن أكثةر الوسةائل فعاليةة
في التأثير على الطلب على منتجات التبغ.
وقال مدير تحالف االتفاقية اإلطارية ( )FCAلوران هوبر "جنةوب أفريقيةا والمكسةيك وفرنسةا والبرازيةل هةي أمثلةة علةى
البلدان التي رفعت الضرائب على التبغ بالتالي حدت من التدخين واألمراض والوفيات التي يتسبب بهةا" .وأضةاف "قامةت
الفلبين باتخاذ خطوات رئيسية لتبسيط نظامها الضريبي ،األمةر الةذ سةيتد إلةى زيةادة الضةرائب ألكثةر مةن  0111فةي
المئة على أرخص أنواع السجائر بحلول عام .4107
وأضاف هوبر" :لقد عمل أطراف واتفاقية منظمة الصةحة العالميةة اإلطاريةة بشةأن مكافحةة التبةغ ( )FCTCعلةى مسةودة
هذه المبادئ التوجيهية لمدة أربع سنوات :وفي متتمر األطراف السادس ( )COP6حان الوقت ألن يقوموا باعتماد مبادئ
توجيهية من شأنها أن تساعد البلدان على تنفيذ مقاييس األسعار لخفض وباء التبغ".
وكمةةا هةةو متوقةةع ،فقةةد هاجم ةت صةةناعة التبةةغ مسةةودة المبةةادئ التوجيهيةةة .قةةال هةةوبر "وقةةد حاولةةت صةةناعة التبةةغ تضةةليل
الحكومات باعتبار المبادئ التوجيهية اعتةداء علةى السةيادة الوطنيةة"" .علةى العكةس مةن ذلةك ،فةنن المبةدأ التةوجيهي األول
للمبادئ التوجيهية هو أن’تحديد سياسات فرض الضرائب علةى التبةغ هةو حةق سةياد لألطةراف’ .وتةنص مسةودة المبةادئ
التوجيهية صراحة على أنه ’ال يوجد مستوى واحد هو األمثل للضةرائب المفروضةة علةى التبةغ والةذ ينطبةق علةى جميةع
البلدان’".
وفي متتمر األطراف السادس ( ، )COP6سةوف يةدعو تحةالف االتفاقيةة اإلطاريةة ( )FCAاألطةراف إلةى تمديةد واليةة
فريق عامل قام بدراسة كيفية ضمان أن تكون الموارد كافية لتنفيذ اتفاقية منظمةة الصةحة العالميةة اإلطاريةة بشةأن مكافحةة
التبغ ( )FCTCعلى المستوى الوطني .وقد وجد الفريق العامل أن الحكومات التي ترغةب فةي تنفيةذ مكافحةة التبةغ تفتقةر
الموارد التقنية والمالية ،وأنه مةن الصةعب وصةول المسةاعدة الدوليةة ،وأن التنسةيق بةين الةدوائر الحكوميةة نفسةها غالبةا مةا
يكون مفقود.
أولويات أخرى لتحالف االتفاقية اإلطارية ( )FCAعلى جدول أعمال متتمر األطراف السادس ( )COP6هي:




تعزيز سبل منع تدخل دوائر صناعة التبغ في كيفية محاربة الحكومات وباء التبةغ .تواصةل صةناعة التبةغ تهديةد
الحكومات وإطالق التحديات في المحةاكم الوطنيةة .وأيضةا ،قامةت صةناعة التبةغ مةتخرا فةي كثيةر مةن األحيةان
بنجراءات طويلة ومكلفة في الساحة الدولية ،مثل الحالة في أوروغوا  ،حيث قام فيليب موريس بتحةد تةدابير
الصحة العامة المنقذة للحياة من خالل اتفاق االستثمار الثنائي.
تحسين تقارير أطراف اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبةغ ( )FCTCعلةى التزامةاتهم،
وذلك لجعل التقارير ذات مغزى ومساعدة األطراف لتحقيق االمتثال للمعاهدة.

تحالف االتفاقية اإلطارية

