
 

FRAMEWORK CONVENTION ALLIANCE 

www.fctc.org 

 

 

 
 
 

 
 
 

 اإلطاریة بشأن مكافحة التبغالدورة السابعة لمؤتمر األطراف المشاركین في اتفاقیة منظمة الصحة العالمیة 
 ، نیودلھي2016نوفمبر عام  7-12

 
 ملخص سیاسة تحالف االتفاقیة اإلطاریة

وفود األطراف أثناء انعقاد دورات مؤتمر األطرافتعظیم شفافیة   
 واجتماعات اجھزتھا الفرعیة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ً  لماذا یُعد األمر مھما
في لطالما كان ممثلو شركات التبغ متواجدین سواًء ضمن أفراد وفود األطراف المبعوثین لمؤتمر األطراف أو 

 األعوام العدیدة الماضیة. ىاالجتماعات المتعلقة باالتفاقیة اإلطاریة على مد
 

لشركة البریطانیة تابع ل فموظ تحول، 2014منذ الدورة السادسة لمؤتمر األطراف المشاركین في االتفاقیة اإلطاریة عام 
المبعوثین من عدة دول  لمندوبي االتفاقیة اإلطاریةوكشف عن دلیل یثبت رشوة شركة التبغ  إلى واٍش األمریكیة للتبغ 

دوالر أمریكي لیمثل مصالح الشركة البریطانیة  3,000؛ حیث یُزَعم أن أحد المسؤولین تلقى رشوة تقدر بـ بشرق افریقیا
على وجھ  1األمریكیة للتبغ في جلسة المفاوضات النھائیة المتعلقة ببروتوكول القضاء على اإلتجار غیر المشروع

وھذا مجرد غیض من فیض من حیث استخدام شركات التبغ للرشاوى للتسلل بین الحكومات وللدفع بجدول ، الخصوص
 .أعمالھا الخاص

 
لدورة واحدة على األقل من دورات مؤتمر لھم عالقات بشركات التبغ  عنھم ممثلین على األقل بإرسالطرفاً  11 قام

 وفود األطرافحیث یھدد تسلل شركات التبغ بین  بھ سكرتاریة االتفاقیة اإلطاریة،وفقاً لتحلیل اضطلعت األطراف، وذلك 
 بشأن كیفیة تنفیذ االتفاقیة اإلطاریة وتحقیق نتائج فعّالة للصحة العامةنتائج المناقشات التي تجري في مؤتمر االطراف 

 .تھدیداً مباشراً 
 

طاریة توجیھات واضحة حول كیف ینبغي على األطراف من مواد االتفاقیة اإل 3-5التوجیھیة للمادة  ئتقدم المباد
توضح كلتا زل عن تأثیر شركات التبغ، وبخاصة ة صنع السیاسات للصحة العامة بمعالتصرف لضمان أن تكون عملی

على تلك ذات الضرورة القصوى مع شركات التبغ  التفاعالتأنھ ینبغي على األطراف قصر  2-2و 1-2التوصیتین 
تقع التي  التفاعالتفحسب، وأنھ ینبغي علیھم ضمان الشفافیة ومحاسبة المتورطین في مثل تلك  لضمان فعالیة اللوائح

 ً  .فعلیا
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 من جدول األعمال المؤقت 9-7المتعلقة بالبند الخاصة بتحالف االتفاقیة اإلطاریة، و 2من  1وثیقة الھذه 

 التوصیات الرئیسیة
 

اإلطاریة ومبادئھا التوجیھیة  من االتفاقیة 3-5یدعم تحالف االتفاقیة اإلطاریة المادة  •
أفراداً ممن لدیھم عالقات وفود األطراف تضمن ت، ویرى أنھ ینبغي أّال دعماً كامالً 

 أّي كیان یسعى للدفع بمصالح تلك الشركات.ببشركات التبغ أو 
دورات  جعلینبغي على األطراف المشاركین في الدورة السابعة لمؤتمر األطراف  •

ومبادئھا التوجیھیة من خالل طرح سیاسات؛  3-5المادة مع  مؤتمر األطراف متماشیة
التوجیھیة  ئبالمباد المتعلقتین 3-8و 9-4 التوصیتینمع لضمان امتثال األطراف 

 .3-5للمادة 
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عدم ترشیح أّي شخص یعمل لدى صراحةً أنھ ینبغي على األطراف  3-8و 9-4من ناحیة أخرى، تنص كلتا التوصیتین 
أفراد الوفود المبعوثة لمؤتمر األطراف  من بینون شركات التبغ أو أّي كیان یعمل على الدفع بمصالح تلك الشركات لیك

للدولة أن یكون متعلقة باالتفاقیة اإلطاریة، كما ال ینبغي على أّي من ممثلي شركات التبغ المملوكة أو أیّة اجتماعات 
اإلطاریة وفود الحكومة؛ حیث سنجد أن مشاركة شركات النبغ في مؤتمر األطراف واجتماعت االتفاقیة  حاضراً بین أفراد

 ومبادئھا التوجیھیة. 3-5األخرى على ھذا النحو أمراً یخالف روح االتفاقیة اإلطاریة، كما یُعد انتھاكاً واضحاً للمادة 
 

أثناء الدورة السادسة لمؤتمر األطراف حول مسألة تسلل شركات التبغ لمؤتمر  أجریتعقب بعض المناقشات التي 
األطراف في دورتھ السابعة لتعظیم  األطراف من خالل وفود األطراف، ُكلف المكتب بتقدیم بعض الخیارات أمام مؤتمر

لمؤتمر األطراف في دورتھ  تقریر مقدمحیث یستعرض الشفافیة فیما یتعلق بوفود األطراف المبعوثة لمؤتمر األطراف، 
 ).FCTC/COP/7/30(انظر الوثیقة رقم  تلك الخیارات السابعة

 
 اتخاذھا في الدورة السابعة لمؤتمر األطرافب إجراءات یوصي تحالف االتفاقیة اإلطاریة
المبعوثین ، وفود الحكومات یضم أفراد؛ فمن المھم أّال 3-5التوجیھیة للمادة  ئیدعم تحالف االتفاقیة اإلطاریة بقوة المباد

س بمقتضى قرارات الفرعیة أو أّي جھاز آخر یؤسَ أجھزتھ مؤتمر األطراف أو أّي من تخص لحضور اجتماعات 
ل على الدفع بمصالح تلك الشركات. ویثني تحالف ممثلین لھم عالقات بشركات التبغ أو أّي كیان یعمأّي ، المؤتمر

لمؤتمر لتناول ھذه المسألة ذات األھمیة في تقریرھا المقدم لمؤتمر األطراف في االتفاقیة اإلطاریة على سكرتاریة ا
 التوجیھیة الخاصة باالتفاقیة اإلطاریة في ھذا الشأن. ئ، ویدعم تأسیس آلیة لفرض االلتزام بالمباددورتھ السابعة

 
 العملیة األنسب لجعلنوع البحث أكثر في في حال رغب مؤتمر األطراف في یرى تحالف االتفاقیة اإلطاریة أنھ 

ما یلي: یمكن أن تتضمن عملیة ترشیح إجراء فینبغي  ومبادئھا التوجیھیة 3-5مع المادة ماشیة مؤتمرات األطراف مت
 ھم، سیتطلب ھذا األمر من األطراف تأكید3-5إعالن تنفیذ المادة  استماراتمؤتمر األطراف المبعوثة لوفود الأفراد 

 التوجیھیة. ئمن المباد 3-8و 9-4لتوصیتین ل المرشحینمتثال مندوبیھم ال


