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 الدورة السابعة لمؤتمر األطراف المشاركین في اتفاقیة منظمة الصحة العالمیة اإلطاریة بشأن مكافحة التبغ
، نیودلھي2016عام نوفمبر  7-12  

 
  ملخص سیاسة تحالف االتفاقیة اإلطاریة

تعظیم الشفافیة فیما یتعلق بالمنظمات الحكومیة الدولیة والمنظمات غیر الحكومیة ومجموعات المجتمع 
 خالل جلسات مؤتمر األطراف واجتماعات الھیئات الفرعیة التابعةوفود األطراف والمدنّي 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 لماذا تُعد ھذه المسألة مھمة

 
اجتماعات االتفاقیة اإلطاریة  ھافتحشركات التبغ لھا باع طویل في استغالل التزام سكرتاریة االتفاقیة اإلطاریة بالشفافیة و

أمام مشاركة الجمھور، فحین یتسلل ممثلو شركات التبغ لجلسات مؤتمر األطراف من خالل الجمھور، فإنھم یتالعبون 
یجمعون المعلومات حول اإلجراءات المحتملة المطلوبة لوضع في الوقت نفسھ ھم بینما ویرھبونبأعضاء الوفود 

على سبیل المثال ضمت الجولة الثالثة للمفاوضات نحو بروتوكول اإلتجار  تنفیذ االتفاقیة، استراتیجیات تقوض التقدم في
أنفسھم من بین عامة الجمھور  عریف عنتلمستعدین لكانوا  من، وھم جمیع اً شخص 28من بین  23غیر المشروع 

 1یعملون لدى شركات التبغ. بأنھم ،المشرفین على مساحة المفاوضات
 

األفراد شركة التبغ البریطانیة األمریكیة وشركة التبغ الیابانیة الدولیة وشركة فیلیب موریس الدولیة وشركة ل ھؤالء مثّ 
وغیرھا، حیث كان األطراف مجبرین على استبعاد الجمھور من الدورتین الخامسة والسادسة لمؤتمر  إمبریال للتبغ

 الت أخرى.األطراف ومن جوالت المفاوضات النھائیة نتیجة لھذا ولتدخ
 

العدید من األطراف السكرتاریة ومكتب االتفاقیة  طالببسبب تلك التدخالت، وبعد الدورة الخامسة لمؤتمر األطراف، 
للساحة لمنع شركات التبغ من التسلل ؛ وذلك بدالً من اتخاذ قرارات مخصصةبوضع إجراءات أكثر ثباتاً ویسراً اإلطاریة 

وقد نوقش ھذا المقترح في الدورة العتماد المخصص ألعضاء النوایا الحسنة من الجمھور، مثل األكادیمیین والطالب، لو
 السادسة لمؤتمر األطراف لكن لم یُتوصل إلجماع.

 
 

                                                      

1  https://www.stopcorporateabuse.org/sites/default/files/resources/smokescreen-for-smuggling_0.pdf 

 من جدول األعمال المؤقت 9-7ھذه ھي ثاني الوثیقتین المتعلقتین بالبند 

 التوصیات الرئیسیة
 
رى أنھ ینبغي ومبادئھا التوجیھیة على نحو كامل، وی 3-5تحالف االتفاقیة اإلطاریة المادة  یدعم •

 .مشاركة الجمھورمنع شركات التبغ من التسلل إلى جلسات مؤتمر األطراف من خالل 
الجمھور  لألعضاء مناألطراف بتطبیق عملیة فرز مسبق یوصي تحالف االتفاقیة اإلطاریة  •

ات التبغ من أعضاء النوایا الحسنة من الجمھور قبل جلسات مؤتمر الستبعاد ممثلي شرك
 األطراف.

 یدرك تحالف االتفاقیة اإلطاریة أھمیة الحضور اإلعالمّي في جلسات مؤتمر األطراف ویوصي •
لإلعالم؛ لضمان عدم تسلل شركات التبغ األطراف بتطبیق عملیة فرز مسبق لممثلي وسائل 
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ة، بما یدرك تحالف االتفاقیة اإلطاریة أن شركات التبغ وتابعیھا لیس لھم مكان في صنع السیاسات المتعلقة بالصحة العام
من االتفاقیة اإلطاریة ومبادئھا التوجیھیة، وینبغي  3-5في جلسات مؤتمر األطراف، وھذا واضح تماماً في المادة في ذلك 

سیاسات الصحة العامة، كما أن  لیس فقط في جلسات مؤتمر األطراف وإنما في كل ساحات صنع ئالتمسك بھذه المباد
 الشفافیة في صنع السیاسات وفي إشراك الجمھور. تحالف االتفاقیة اإلطاریة ملتزم بمبدأ 

 
 خفضقویة وممولة جیداً، وألن االتفاقیة اإلطاریة فعّالة للغایة في یشیر تحالف االتفاقیة اإلطاریة إلى أن شركات التبغ 

وعلى تفعل أّي شيّء لتقویضھا، بما في ذلك التسلل لجلسات مؤتمر األطراف، استھالك التبغ عالمیاً، فإن شركات التبغ س
ً في حمایة جلسات مؤتمر األطراف من  الرغم من أن عملیة الفرز المسبق لألعضاء من الجمھور لن تكون فعّالة تماما

ومبادئھا  3-5مع المادة اتساق اجتماعات االتفاقیة اإلطاریة ستكون خطوة جیدة نحو  إال أنھاتدخالت شركات التبغ، 
 التوجیھیة.

 
 إجراءات یوصي تحالف االتفاقیة اإلطاریة باتخاذھا في الدورة السابعة لمؤتمر األطراف

 
یوصي تحالف االتفاقیة اإلطاریة أن یعتمد األطراف سیاسة تطبق على مؤتمر األطراف في دوراتھ المستقبلیة تتطلب من 

، "مصالح"إشھار یوماً من عقد المؤتمر، وأن تتضمن عملیة تقدمھم توقیع نموذج  30األعضاء من الجمھور التقدم قبل 
ً عن  دنيبالتعاون مع المجتمع المحینھا یمكن للسكرتاریة  المصالح، حیث ینبغي تمكین  تعارضفرز المتقدمین بحثا

 كي ال تدعو الجتماعات االتفاقیة اإلطاریة ذوي المصالح المتعارضة.السكرتاریة 
 

نوصي اإلعالم في جلسات مؤتمر األطراف؛ لذلك كذلك یؤكد تحالف االتفاقیة اإلطاریة على أھمیة حضور ممثلي وسائل 
، وأّال یحصل یة تتطلب من األعضاء من ممثلي وسائل اإلعالم توقیع نموذج "إشھار مصالح"األطراف باعتماد عمل

 ممثلي مصالح شركات التبغ على اعتماد للحضور.


