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 (حماية سياسات الصحة العامة فيما يتعلق مبكافحة3 – 5 اتخاذ توجيهات لتنفيذ املادة

التبغ من املصالح التجارية وغيرها من املصالح الثابتة لصناعة التبغ)

اجللسة الثالثة ملؤمتر األطراف اخلاص
باالتفاقية اإلطارية ملكافحة التبغ التابعة ملنظمة الصحة العاملية

 – نوفمبر، دربان جنوب أفريقيا22  إلى17 في الفترة من

ـوصــية ـت
 (حماية3 – 5 يعتبر حتالف االتفاقية اإلطارية أن هناك حاجة ماسة إلى وجود توجيهات فعالة لتنفيذ املادة

سياسات الصحة العامة فيما يتعلق مبكافحة التبغ من املصالح التجارية وغيرها من املصالح الثابتة لصناعة
التبغ)، كما توصي بأن على اجللسة الثالثة من مؤمتر األطراف اخلاصة باالتفاقية اإلطارية ملكافحة التبغ والتابعة
بغرض اتخاذ توجيهات توفر (FCTC/COP/3/5 ملنظمة الصحة العاملية مراجعة مسودة التوجيهات (وثيقة رقم

 .اجتاهاً قوياً وواضحاً لألطراف لتنفيذ هذه املادة احلاسمة

ـــفــية ـخــل
بغ حة الـت يذ الفعال لالتفاقـية اإلطـارية ملكاـف كبرى أمام التنـف بغ هي العقـبة الوحيدة اـل عةFCTC (صناعة الـت ) التاـب

صحة العاملـية. ية ملنظـمة اـل بغ وهدف االتفاـق اشر مع أهداف مكافـحة الـت بغ هي في تعارض مـب صالح صناعة الـت ـم
 من حماية األجيال احلالية واملستقبلية من العواقب املدمرة صحيا3ً اإلطارية ملكافحة التبغ ـكما هو مبني في املادة

ـبغ. ـبغ والتعرض لدخان الـت التعارض ـبـني ـمـصالح صناعة الـتـبغ واجتماعياً وبيئياً واقـتـصادياً جرَّاء استهالك الـت
فعـنـدما تـسعى صناعة التـبغ إلى مضاعـفة منتجاـتـها وهدف مكاـفـحة التـبغ هو شـيء جوهري وال ـميـكن تـسويته:

الفتـاكة بطبعـها، فإن مكافـحة التـبغ تهدف إلى حمـاية وتعـزيز الـصحة العـامة بتخفـيض استهالك التـبغ والتعرض
، يتفق األطراف في االتفاقية اإلطارية ملكافحة التبغ على أنه:3 – 5 مبوجب املادة لدخان التبغ.

في إعداد وتنفيذ سياستهم للصحة العامة فيما يتعلق مبكافحة التبغ، فإنهم سيتصرفون حلماية هذه السياسات من
.املصالح التجارية وغيرها من املصالح الثابتة لصناعة التبغ

بغ وتقوم بأفـضل ما3 -5 التنفـيذ الفعال للمادة ا قـامت صناعة الـت  هو شـيء أساسي لنجاح االتفاقـية كـكل. طامل
يذ سياسات مكافـحة اقة وتأخـير وإضعاف إعداد وتنـف شر املوارد الضخـمة إلـع بغ من ـن ويض مكافـحة الـت ها لتـق لدـي

ية ستترة واالحتياـل وسائل املتعمدة واـمل بغ من خالل اـل ية)1(الـت يذ االتفاـق أتي الفترة احلـاسمة لألطراف لتنـف . واآلن ـت
تي نع التنفـيذ الفعال لكـافة اإلجراءات األساسية اـل بغ تعـمل بنشاط ـمل بغ، حـيث أن صناعة الـت اإلطـارية ملكافـحة الـت
2(يلتزم جتاهها األطراف مبوجب االتفاقية ).

 –5 باـحلاجة للتوجيهات ودعمها لألطراف في تنفيذ املادة (COP - 1) اعترف مؤمتر األطراف في جلسة األولى
( من خالل تطوير التوجيهات لتنفيذها3 -5 ، حيث أن األطراف اعترفوا باحلاجة ملخاطبة القضايا املتعلقة باملادة3

. وفي جلسته الثانية)3  (COP – 2)، قرر مؤمتر األطراف تأسيس فريق عمل لتطوير التوجيهات وتقدمي، إن كان
ثة من مؤمتر األطراف سة الثاـل سودة توجيهات إلى اجلـل .(4)(COP – 3) باإلمكان، ـم سودة  مل ـم ريق الـع قدم ـف
.(A/FCTC/COP/3/5 التوجيهات (وثيقة رقم

(1) )، وميكن2000 (استراتيجيات شركة التبغ لتقويض أنشطة مكافحة التبغ في منظمة الصحة العاملية انظر عموماً وثائق جلنة اخلبراء لصناعة التبغ التابعة ملنظمة الصحة العاملية،
)، وميكن2004 (منظمة الصحة العاملية، صناعة التبغ واملسؤولية املشتركة...تناقض متأصل :www.who.int/tobacco/en/who_inquiry.pdf احلصول عليها من الرابط
مكاسب الناس، أنشطة صناعة منظمة صحة الوحدة األمريكية، ،http://www.who.int/tobacco/communications/CSR_report.pdf احلصول عليها من الرابط

)، وميكن احلصول عليها من الرابط2002 (التبغ لتسويق السجائر وتقويض الصحة العامة في أمريكا الالتينية ودول البحر الكاريبي
http://www.paho.org/English/DD/PUB/profits_over_people.pdf ، Y Salooje and E Dagli، منظومة صناعة التبغ في مقاومة سياسة الصحة العامة

) نشرة منظمة الصحة العاملية، وميكن احلصول عليها من الرابط7(78) 2000(  http://www.scielo.br/pdf/bwho/v78n7/v78n7a07.pdf 
(2) .(االتفاقية اإلطارية ملكافحة التبغ واتخاذ سياسات مكافحة التبغ الداخلية: خبرة التعليم. مكافحة التبغ (حتت الطبع ،S Albuja and D Daynard انظر مثالً
(3) تطوير توجيهات تنفيذ االتفاقية (منظمة الصحة العاملية، مؤمتر األطراف في االتفاقية اإلطارية ملنظمة الصحة العاملية حول مكافحة التبغ، اجللسة األولى، قرار رقم

FCTC/COP1(15))).
(4)  (منظمة الصحة العاملية، مؤمتر األطراف لالتفاقية اإلطارية ملكافحة التبغ التابعة ملنظمة الصحة العاملية،14 و12، و11، و10، و9، و3 – 5 تطوير التوجيهات لتنفيذ املواد

.((FCTC/COP2(14) اجللسة الثانية، قرار



وجــيهات ـمـسـودة الـــت

يعتبر حتالف االتفاقية اإلطارية أنه في حني أن التوجيهات التي طورها فريق العمل تستحق الثناء من عدة نقاط، إال
أنها حتتاج للمراجعة بغرض ضمان اتخاذ اجللسة الثالثة ملؤمتر األطراف لتوجيهات توفر اإلرشاد القوي والواضح

 .3 – 5 لألطراف في تنفيذ االلتزام احلاسم الذي قاموا به مبوجب املادة

ر األطراف في مراـجـعة ـمـسودة أعَدَّ حتالف االتفاـقـية اإلـطـارية تعليقات مـفـصلة وـتـوصيات ـنـصية ـملـساعدة مؤمت
يذ املادة التوجيهات. قة "تعليقات على ـمسودة التوجيهات بخـصوص تنـف نة في الوثـي ية حول3 – 5 وهي مبـي  لالتفاـق

حماية سياسات الصحة الصحة العامة فيما يتعلق مبكافحة التبغ من املصالح التجارية وغيرها من املصالح الثابتة
ـــقة رقم ـــبغ (وثـي ـــصناعة الـت ـــرونيFCTC/COP/3/5 ـل ـــوقع اإللكـت ـــها من اـمل )، وميــــكن احلــــصول علـي

http://www.fctc.org".(ة وضع  (تعليقات حتالف االتفاقـية اإلطـارـي تقدم ورقة املـوجز هذه نظرة عـامة موجزة ـل
ـرها حتالف ـتي يعتـب ـارية، مع ـتـسليط الضوء على اجلــوانب الرئـيـسية ـملـسودة التوجيهات اـل ـية اإلـط حتالف االتفاـق
تي يعتـبرها ية اإلـطارية في ـحاجة إلى تـقوية و/ أو توضـيح، ـكما أن هذه النظرة تـلخص العـناصر الرئـيسية اـل االتفاـق

حتالف االتفاقية اإلطارية واجبة الشمول ضمن التوجيهات.

ـوضـــيح ــوية و/ أو الـــت ــق ـــتاج ـلـلـــت ي حت ــرئـــيـســية الـــت ــواـنب اـل اجل

اجلوانب الرئيسية ملسودة التوجيهات التي من وجهة نظر حتالف االتفاقية اإلطارية، حتتاج للتقوية او للتوضيح، هي
كما يلي:

الصيغة املالئمة

يعتبر حتالف االتفاقية اإلطارية أن هناك عدد من فقرات مسودة التوجيهات قد متت صياغته بشكل غير مالئم، مما
وكما يلي فقرتان هامتان من النص استخدمت فيهما صياغة غير مالئمة: يخاطر مبدى فعالية اإلرشاد املُقَدَّم.

حة     8   فقرة وصية األطراف في االتفاقـية اإلطـارية ملكاـف بغ حـيث مت ـت حة الـت تشـير إلى إجراءات مكاـف
الـتـبغ بتنفـيـذها، ذلك أـنـها ـتـوضح بأن ـمـسودة التوجيهات "تهدف إلى احلـمـاية ضد أي ـتـدخل ـغـير

 قانوني أو غير أخالـقي" من قبل صناعة التبغ وهؤالء الذين يعملون على تدعيم مصاحلها.
ا" هي في احلقيـقة مطلوب تنفيـذها من قـبل األطراف في قانونياً اإلجراءات املشار إلـيـها "كـمـوصى ـبــه

يـعـتبر حتالف االتفاقـية اإلـطـارية أنه من ـغـير املالئم لتوجيهات تنفـيذ االتفاـقـية اإلـطـارية ملكافـحة التـبغ.
بغ اقتراح وصية االتفاقـية اإلطـارية ملكافـحة الـت ذهاـت يذ إجراءات هم ملتزمون بتنفـي  األطراف فحـسب لتنـف

 مبوجب املعاهدة، بل يجب اقتراح استبدال كلمة "موصـى" بكلمة "مُطَالَـب".
تي بغ واـل دخل صناعة الـت عض األمناط لـت ي" أو "غـير أخالـقي" بأن هناك ـب وـن قد تقترح الكلمات "غـير قاـن

 من األطراف أن3 – 5 حتتاج املادة ـميـكن وصفها بأـنـها أخالـقـية و/ أو قانوـنـية وـميـكن اـلـسماح ـبـها.
يعتبر حتالف االتفاقية اإلطارية أن استخدام  تدخل لصناعة التبغ.أي يحموا سياساتهم ملكافحة التبغ من

 هو3 – 5 اـملصطلحات ذات ـخاصية التقـنني مثل "ـغير قاـنوني أو ـغير أخالـقي" في توجيهات تنفيذ املادة
ـكـافة أشكال ـتـدخل ـشـيء ـغـير مالئم، ـخـاصة مع العلم بالطبـيـعة ـغـير األخالـقـية لتجارة صناعة الـتـبغ.

 –5 الصناعة هو شيء غير أخالقي حيث أن ما يغطي هذا التدخل هو احلاجة إلى احلماية مبوجب املادة
3.  

ة".  على:  1   مبدأ التوـجيه ينص يـعتبر حتالف االتفاقية اإلـطارية أن "منتجات الـتبغ قانونية لكـنها فـتاـك
يعترف الــنص املوجود أسفل "الــنص هذا في احلقيــقة ال ـميــكن النــظر إلــيه "كمبدأ توجـيـــهي".



ه" ـبــني ـمــصالح10 التوجـيـــهي" (فقرة ) بأن هناك "تعارض ـمــصالح "جوـهري" و"ال ـميــكن ـتــسويـت
ة". اـم بغ وسياسة اـلصحة الـع ية اإلطـارية أن هذا االعتراف ـيجب أن صناعة الـت تبر حتالف االتفاـق يـع

. ومن وجـهة نـظر حتالف االتفاقـية اإلطـارية، يعـتبرون أن هذا1 يكون مشموالً في املبدأ التوجيـهي
 الـتـابع لتوجيهات1 يحتاج مبدأ التوـجـيه االعتراف هو تـعـديل هام للـغـاية لـعـمل ـمـسودة التوجيهات.

 إلى التفسير الواضح والقوي للتعارض اجلوهري وغير قابل التسوية بني مصالح3 – 5 تنفيذ املادة
صحة العـامة. بغ وسياسة اـل بغ إلى البالغـني في صناعة الـت وني ملنتجات الـت يع القاـن ير الـب قة توـف حقـي

أغلب االختصاصات القضائية ال يتعلق بهذا التعارض، وال يجب ذكره في مباديء التوجيه.

التفاعل مع صناعة التبغ

ـبغ، فـتـنص على أن ـاعل مع صناعة الـت ـية من ـمـسودة التوجيهات توجيهاً ـحـاسماً حول التـف ـوصية الثاـن ـتـوفر الـت
هم: جب علـي اعل األطراف ـي ية لهذا التـف بغ وضمان وجود شفاـف اعل مع صناعة الـت حد من التـف أسيس اإلجراءات لـل ـت

وألن التفاعل مع صناعة التبغ يوفر فرصاً لتدخل الصناعة في إعداد وتنفيذ سياسات مكافحة التبغ، إال الذي يتم.
يعـتبر حتالف االتفاقـية اإلطـارية أنه من الـصعب .3 – 5 أن هذه التـوصية هي ذات أهمـية جوهـرية لتنفـيذ املادة

ـوصية: ـاعل مع صناعة الـتـبغ، وضمان للتوجيهات أن توفرتوجيهاً قوياً وواضحاً لكًال من عـنـصري الـت تقـنـني التـف
شفافية التفاعل الذي يتم.

ـــفاعل ـنني الـــت ــق ـت

 من مسودة التوجيهات  4   -   2    إلى  1   -   2   والتوصيات من   17       و  16   الفقرات يعتبر حتالف االتفاقية اإلطارية أن
ير توجـيه قوي وواضح ية اإلطـارية، لضمان توـف ما هو مبني في تعليقات حتالف االتفاـق حتتاج إلى مراجـعة، ـك

"ملنع التداخل مع سياسات الصحة الـعامة  توصية هامة بأنه:16 تقدم الفقرة تقنني التفاعل مع صناعة التبغ.
ند الضـرورة..." قط ـع بغ ـف اعل مع صناعة الـت بغ، على احلكومات التـف حة الـت ما يتعلق مبكاـف باإلضـافة إلى أن فـي

د" وافق مع مبدأ احلـكم اجلــي ها الكلمات "مبا يـت وصية تؤهـل واعد احلـكم هذه الـت متت اإلشارة من ـجديد إلى "ـق
د" في التوصية م" في التوصية2 – 2 اجلـي يعتبر حتالف االتفاقية اإلطارية أن املصطلح .3 – 2  و"قواعد احلـك

د" غامض ومُقَنِّن. د" أشياء مختلفة في مواضع وإطارات مختلفة، مما يعني أنه "احلكم اجلـي يعني "احلكم اجلـي
ال ميكـنه توفـير توجـيه واضح لألطراف، كـما أنه غالباً ما يشـير إلى املشـاركة الفعالة للمـساهمني في تطـوير

ذها. سياسة وتنفـي ها غـير اـل مة في العـديد من اإلطارات، فإـن صبح مشـاركة "املـساهمني" الفعالة مالـئ دما ـت عـن
مالـئـمة عـند التـعـامل مع صناعة التـبغ بـسبب التعارض اجلوهري غـير قـابل التـسوية ـبـني مـصالح الـصناعة

  وأهداف مكافحة التبغ.

ـوصي بوضوح على: ـجب أن ـت ـتبر حتالف االتفاقــية اإلطــارية أن التوجيهات ـي وجوب تفــاعل األطراف مع يـع
 صناعة التبغ فقط، إلى احلد، وعند الضرورة اُمللِحَّة لتمكينهم من التنظيم الفعال لصناعة التبغ ومنتجاتها.

ـــفاعل ضــروري ضمان ـشـــفــافــية أي ـت

 من مسودة التوجيهات حتتاج  3   -   2    إلى  1   -   2   والتوصيات من   17   الفقرة يعتبر حتالف االتفاقية اإلطارية أن
يه قوي وواضح لضمان ير توـج ية اإلـطارية، لضمان توـف ما هو مبني في تعليقات حتالف االتفاـق عة، ـك إلى مراـج

بغ. ية أي تـفاعل ضروري مع صناعة الـت ية هو أيضاً متعارف شفاـف وصية الثاـن اني من الـت العـنصر اـحلاسم الـث
 – "عندما يتعامل األطراف مع صناعة التبغ أو هؤالء العاملون على تدعيمها، يجب أن2 عليه في مبدأ التوجيه

م" وفي الفقرة  – يجب على األطراف ضمان الوضوح واملسؤولية في أي11 – يكونوا ذو شفافية ويُعْـتمد عليـه
صحة العـامة بغ أو اـل حة الـت بغ حول أمور تتعلق مبكاـف صناعة الـت تبر حتالف االتفاقـية اإلطـارية أن  ارتباط ـب يـع

 ال تقدم توجيهاً واضحاً يحتـــاجه األطراف فـيـــما يتعلق بضمان شفافـــية3 -2 ، و2 – 2 ،1 -2 الـتـــوصيات
ية املوضـوـعـة""، التـفاعل مع اـلصناعة. واعد الشفاـف متت صياغة الـتوصيات بغموض، من ـحيث اإلشارة إلى "ـق

ة". ام"، و"قواعد احلكم املوجودة والصارـم ب"، و"قواعد احلكم اجليد املوجـودة"، و"التشاورالـع  و"حسب الطـل



عندما جتدر اـحلاجة إلى التعامل يعتبر حتالف االتفاقية اإلطارية أن التوجيهات يجب أن توصي بوضوح على:
ـاعل. ـية إمتام هذا التـف ـإنه ـيـجب على األطراف ضمان شفاـف ـبغ، ـف ـعـند اإلمكان، ـيـحب إجراء مع صناعة الـت

وإذا تعذر اإلمكان، فإنه يجب تقدمي إخطاراً عاماً للتفاعل كما التفاعل جهاراً، من خالل اجللسات العامة مثالً.
يجب حفظ سجالت له على أن يتم اإلفصاح عن هذه السجالت للعامة بأسلوب منظم.

تعارض املصالح في اجلزء اخلاص باملؤسسات احلكومية

 من20 احلـاجة لتجـنب التعارض في املـصالح بالنـسبة للمـؤسسات احلكومـية هو ـشـيء متعارف علـيه في الفقرة
 فـقط إلى التعارض في املـصالح بالنـسبة للمـسؤولني  19   والفقرة   4   التـوصية ومع ذلك، تشـير مـسودة التوجيهات.

ا أن املـؤسسات احلكومـية قد يكون لـها تعارض في املـصالح مع عدم وجود أي تعارض واملوظفـني احلكوميـني. مب
ية اإلـطارية يـعتبر أنه من اـملهم دمج اـملؤسسات شـخصي ـملصالح ـمسؤول أو ـموظف حـكومي، إال أن حتالف االتفاـق

.19  والفقرة4 احلكومية خصوصاً في التوصية

توظيف األشخاص الذي عملوا في صناعة التبغ

ـوصية في ـوصية في االجتاه  4   –   4   الـت ـجب أيضاً ـعـمل هذه الـت ـارية أن العبارة "ـي ـية اإلـط ـتبر حتالف االتفاـق ، يـع
 الظروف الـتي ينوي فيـها صاحب الوظيـفة احلكومـية أن4 – 4 تخـاطب الـوصية املعـاـكس" ال تقدم توجيهاً مفيداً.

يترك منـصباً قد لـعب فـيه دوراً في إعداد أو تنفـيذ سياسات الـصحة العـامة فيـما يتعلق مبكافـحة التـبغ ومن ثم
فهي توصي بأن املؤسسة احلكومية ذات الصلة لها احلق في االشتراك في نشاط مهني يخص كيان صناعة التبغ.

يه حـسب الشروط. يدرك حتالف االتفاقـية اإلطـارية أن املقـصود من العبارة مـنع مـثل هذا التـصرف أو املوافـقة عـل
"ـيجب أيضاً ـعمل هذه الـتوصية في االجتاه املـعاـكس" هو الـتوصية على أنه عـندما ينوي شخص مشترك في نشاط
ما يتعلق امة فـي يذ سياسات اـلصحة الـع بغ ـشغل مـنصب حـكومي متعلق بإعداد أو تنـف مـهني ـيخص كيان صناعة الـت

وبالقراءة حرفياً، مبكافحة التبغ، فإن احلكومة لها احلق في منع مثل هذا التصرف أو املوافقة عليه حسب الشروط.
من ناـحية أخرى، جند أن الصياغة احلالية ـتوصي بأن أحد األطراف يحتاج من االـشخص الذي ينوي االنتقال من

 بنـيـته، مع أن صناعة الـتـبغ حتـتـفظ بـفـرصة ـمـنع هذاصناعة التـبغ صناعة الـتـبغ إلى احلـكـومة أن يقوم بإخطار
يتضح أن هذا ليس هو املقصود من التوصية التصرف املنوي بقيامه أو حتى فرض الشروط عليه. .

يعـتبر حتالف االتفاقـية اإلطـارية أن العبارة "يـجب أيضاً عـمل هذه التـوصية في االجتاه املعـاـكس" يـجب إلغـاؤها
يـجب على األطراف أن يطلبوا من املتقدمـني لشـغل منـاصب حكومـية واستبدالها بتـوصية منفـصلة إضافـية بـأنه:

متعـلـقة بإعداد أو تنـفـيذ سياسات اـلـصحة الـعـامة فـيـما يتعلق مبكاـفـحة الـتـبغ أن ـيـخبروهم فـيـما إذا كان النشاط
ال ـيجب على األطراف استخدام املـنصب املتعلق بإعداد املـهني اـلسابق فـيما ـيخص كيان صناعة الـتبغ مفيدأ أم ال.

ني أي شـخص سبق له االشتراك في نشاط بغ في تعـي ما يتعلق مبكافـحة الـت صحة العـامة فـي أو تنفـيذ سياسات اـل
مهني يخص أي كيان لصناعة التبغ في اخلمس سنوات املاضية.

إسهامات صناعة التبغ في املؤسسات احلكومية

ـارية أن ـية اإلـط ـتبر حتالف االتفاـق ـوصية يـع ـسري على قبول املدفوعات  8   -   4   الـت ـتي ـت ـسودة التوجيهات واـل  من ـم
تبر ها تـع ما أـن ير احلكومـيني ـك بل اـملسؤولني أو املوظـفني احلكومـيني أو ـغ بغ من ـق دايا واخلدمات من صناعة الـت والـه
سهامات في اـملـؤسسات ـحـاسمة األهـمـية في جتــنب تعارض اـملـصالح، ـيـجب أيضاً أن ـتـسري على ـمـثل هذه اإل
احلكومية وشبه احلكومية نفسها، مع وجود استثناءات بالنسبة للمدفوعات املفوضة قانوناً مثل الضرائب وترخيص

الرسوم واـجلزاءات.



ة" لصناعة التبغ أنشطة "املسؤولية االجتماعية املشترـك

بغ هي23 تعترف مـسودة التوجيهات بشـكل صحيح في الفقرة صناعة الـت ة" ـل رـك  بأن "املـسؤولية االجتماعـية املشـت
حتتوي استراتيجية للتـسويق والعالقات العـامة ـحـيث أنـها تـقع داخل تعـريف االتفاقـية لإلعالن والتـرويج والـدعم.

ـية13 ـمـسودة التوجيهات حول املادة ـسؤولية االجتماـع ـوصيات حول "اـمل ـدعم) على ـت ـرويج واـل ـبغ والـت  (إعالنات الـت
ة" داخل إطار التزام األطراف املنصوص عليه حتديداً ووضوحاً مبوجب املادة  بالقيام بحظر شامل على13 املشترـك

كافة إعالنات التبغ والترويج والدعم (ما لم يحول دون ذلك دستورها أو مبادئها الدستورية، وهي احلالة التي يُطَبِّق
يعـتبر حتالف االتفاقـية اإلطـارية أنه من املـهم أن فيـها االلتزام قيوداً على كـافة إعالنات التـبغ والتـرويج والـدعم).

، كـما13  ومـسودة التوجيهات حول املادة13  محتوى املادة  3   -   6    إلى  1   –   6   التـوصيات من و  6   التـوصية تعـكس
ة" ـلـصناعة الـتـبغ لم ـيـتم أن علـيـها االعتراف اـلـصريح بأن ما يحدث من أنـشـطة "للـمـسؤولية االجتماـعـية املشـتـرـك

.13 حظرها أو لم يتم حظرها بعد، مبوجب املادة

الدوافع واملزايا والفوائد جلهات صناعة التبغ

از" في  من ـمـسودة التوجيهات ـيـجب  7   الـتـوصية يـعـتبر حتالف االتفاـقـية اإلـطـارية بأن الكلمات "مـعـاجة ذات امتـي
صياغة أشـمل لتكون يالحظ حتالف .1 – 7"  املـستخدمة في التـوصيةالـدوافع واالمتيازات والفوائد "استبدالها ـب

.4 االتفاقية اإلطارية أن هذه صياغة األشمل هي أكثر متاسكاً مع املبدأ التوجيهي

التفعيل

وصي الفقرة هم مبـوجب28 ـت هم من اإلذعان اللتزاماـت يل متكـن هم آليات للتفـع  من ـمسودة التوجيهات بأن األطراف ـل
األطراف يجب عليهم تقدمي وتطبيق يعتبر حتالف االتفاقية اإلطارية أنه من املهم تضمني توصية بأن: .3 - 5 املادة

.3 -5 عقوبات جنائية ومدنية و/ أو إدارية بحيث تكون فعالة ونسبية ورادعة لدعم قوانينهم ولوائحهم بتنفيذ املادة

ـنـاصـر ــرئـــيــســية الــع اـل

يعتبر حتالف االتفاقية اإلطارية أن املباديء التوجيهية والتوصيات الكبرى التالية هي العناصر الرئيسية للتضمني في
التوجيه املُفَصَّل الذي ينظره حتالف االتفاقية اإلطارية يجب تقدميه إلى األطراف من حيث تنفيذ .التوجيهات اُملرَاجَعة

رها تي يعتـب رحة على ـمسودة اـلنص وفقرات اـلنص اـل اديء الرئـيسية والـتوصيات مبا في ذلك التعديالت املقـت هذه املـب
حتالف االتفاقـية اإلطـارية أنـها واجـبة االتخاذ كـما هي دون تغيـير، حـيث أنـها مبيـنة في تعليقات حتالف االتفاقـية

.اإلطارية

مباديء التوجيه

.هناك تعارض جوهري ال ميكن تسويته بني مصالح صناعة التبغ وسياسة الصحة العامة :1 مبدأ

يـجب على األطراف املتعاملـني مع صناعة التـبغ أو هؤالء الـذين يعملون على تعـزيز مـصاحلها، أن يتمتعوا   :  2   مبدأ
.بالشفافية وأن يكونوا مصدر ثقة



بة صناعة الـتبغ وهؤالء العامـلني على تـعزيز ـمصاحلها، بالـعمل والـتصرف ـبأسلوب   :  3   مبدأ ـيجب على األطراف مطاـل
.يتمتع بالثقة والشفافية

.وألن منتجاتها مميتة، فإنه ال يجب تدعيم جهات تصنيع التبغ لتأسيس أو تشغيل مصاحلها التجارية   :  4   مبدأ

توصيات

بغ في سياسات األطراف1( دخل صناعة الـت بغ وحول ـت عة اإلدمان والضرر ملنتجات الـت ) رفع الـوعي حول طبـي
ملكافحة التبغ.

) تأسيس اإلجراءات للحد من التفاعل مع صناعة التبغ وضمان وجود شفافية لهذا التفاعل الذي يتم.2(

) رفض الشراكات واالتفاقيات غـير امللـزمة أو غـير نافذة املفعول بالنـسبة لـصناعة التـبغ والئـحة األخالقيات3(
االختيارية لصناعة التبغ.

.جتنب التعارض في املصالح بالنسبة للمؤسسات واملسؤولني واملوظفني احلكوميني (4)

.مطالبة صناعة التبغ بتوفير معلومات دقيقة وشاملة حول أنشطتها (5)

ة" لصناعة التبغ على أنه لم يتم حظرها أو لم يتم حظرها (6) تطبيع أي أنشطة "للمسؤولية االجتماعية املشترـك
.( (إعالنات التبغ والترويج والدعم13 بعد مبوجب املادة

.عدم تقدمي الدوافع أو االمتيازات أو الفوائد جلهات صناعة التبغ (7)

.التعامل مع جهات صناعة التبغ اململوكة للدولة بنفس طريقة التعامل مع أي جهة أخرى لصناعة التبغ (8)


