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 مع الوثيقةوتتوافق  من جدول األعمال المؤقت 2-8تتعلق هذه الوثيقة بالبند 
FCTC/COP/8/15 

 
ي اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة 

 
 التبغالدورة الثامنة لمؤتمر األطراف المشاركة ف

ة من  ي الفتر
 
ين األول/ أكتوبر  6إىل  1ف بمدينة جنيف، سويشا 2018تشر  

 
 

ها من  وهيئاته إىل مؤتمر األطرافالمبعوثة األطراف  وفودتعظيم شفافية  اتفاقية اجتماعات التابعة وغير
 منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ

 
 

 التوصيات الرئيسية
  

 ويوم من االتفاقية اإلطارية 3-5االتفاقية اإلطارية المادة تحالف يدعم  •
ا
ال ؤمن بأنه بادئها اإلرشادية دعًما كامًل

ي لوفود األطراف أن
ا لهم  ينبغ 

ً
كات صناعة التبغ أو تضم أفراد أي كيان ينهض بمصالح تلك بصالت بشر

كات ضِعف الممارسات ؛ حيث أن تلكالشر
ُ
ي من ية اتخاذه للقرارات فعال من حيث قدرة مؤتمر األطراف ت

التر
 شأنها النهوض بتنفيذ االتفاقية اإلطارية. 

حتها أمانة المؤتمر لتحسير   • ي اقتر
ي الدورة الثامنة لمؤتمرهم التصديق عىل التدابتر التر

ي لألطراف ف 
شفافية ينبغ 

ي ذلك نماذج 
ي يتضمنها الملحق ب قراراإلجلسات مؤتمر األطراف، بما ف 

من  1المصالح التر
FCTC/COP/8/15. 

استيفاء اإلقرارات بدًءا من الدورة التاسعة لمؤتمر األطراف، يشجع تحالف االتفاقية اإلطارية كل األطراف عىل  •
ي تقر بأن وفودها  -طوعي أساس عىل –

كات صناعة التبغ والتر ا لهم صالت بشر
ً
 .ال تضم أفراد

ي ألمانة المؤتمر أن  •
ي قدمتقائمة باألطراف  توفر ينبغ 

التخاذ  تلك األطراف ما قدمته تلك اإلقرارات ضمن  التر
 .أوراق االعتماد الدبلوماسيةبشأن  قرار 

ا تضمير   •
ً
 يدعم تحالف االتفاقية اإلطارية أيض

ا
ي خطابات الدعوة لحضور مؤتمر األطراف موحدة  ُجمًل

ف 
ا لألطراف بالتر   ً ي االتفاقية اإلطارية واجتماعات الهيئات التابعة تذكتر

من  3-5امهم بموجب المادة المشاركة ف 
 االتفاقية اإلطارية. 

 
 
 

عد األمر مهًما
ُ
 لماذا ي

  
كات  التسويةبسبب وجود تضارب أصوىلي ال يقبل  كات صناعة التبغ ومصالح الصحة العامة، فإن أي تأثتر لشر بير  مصالح شر

ي صناعة التبغ 
كلفنا يخل بالتنمية االقتصادية و ويخل بأثر المعاهدة اإلطارية بشأن مكافحة التبغ قد ي االتفاقيةعملية تنفيذ  ف 

ي أثناء انعقاد  ؛أرواًحا 
ة مؤتمراتالفف  كات صناعة التبغالوفود المتأثرة  نسقتالتفاقية اإلطارية ل األختر عىل  للعمل جهودها بشر

ا، إجماع التصويتلحول دون عىل اتضييع الوقت و 
ً
 تهديد

ا
ا  ممثلة ً  عىل تعزيز تنفيذ المعاهدة. قدرة مؤتمر األطراف لمباشر

 
كات التبغوجود أي صالت عن تعلن إقرارات تقديم وفود الحكومات مثل - تنفيذ تدابتر إجرائية جديدة ي  -ألفرادها بشر

قد يساعد ف 
ه من االجتماعات  التصدي لهذه المشكلة بزيادة الشفافية فيما يتصل بوفود األطراف المبعوثة لحضور مؤتمر األطراف وغتر

  صلة باالتفاقية اإلطارية. المت

 
  

http://www.fctc.org/


2 

 

 معلومات أساسية
  

 
 
كات صناعة التبغ باع ي  لشر

 
ي  يتضمن هذااالتفاقية اإلطارية،  تخريبطويل ف

 
ي مؤتمر األطراف المشاركة ف

 
تقويض اتخاذ القرارات ف

كات صناعة التبغ  دسهو  التقويض إحدى سبل هذا و االتفاقية اإلطارية،  ضمن وفود الحكومات المبعوثة أشخاص يتصلون بشر
ي عام لحضور مؤتمر األطراف، 

 
ا لتحليل اضطلعت به أمانة المؤتمر ف

ً
ا: وفق

ً
 ومعتاد

ا
ا مبتذًل

ً
والذي ، 2015لقد أصبح هذا ترصف

ا من األ  11وجدت من خالله أن ما ال يقل عن 
ً
كات صناعة التبغ عنهم ممثلير   كة قد أرسلتطراف المشار طرف  لهم صالت بشر

 .1لحضور جلسات مؤتمر األطراف
 

ز  أجرتهسلطت نتائج تحقيق  ي هذا الصدد، كما كشف 2017عام  رويتر
 
كات صناعة التبغ ف  المزيد من الضوء عىل نشاطات شر

ي 
كة فيليب موريس لصناعة التبغ تعاونت مع وفود الحكومات التر كات صناعة التبغ كيف أن شر تحليل للوثائق الداخلية لشر

ت  ي دورتمؤتمر حرص 
 
ي موسكو األطراف ف

 
ي انعقدت ف

 .2إلضعاف القرارات المتخذة بشأن التبغ وتجارتهه السادسة التر
 
 

ا جلًيا لألطراف بشأن كيفية الترصف لمنع تدخل من االتفاقية اإلطارية ومبادئها اإلرشادية  3-5تقدم المادة 
ً
إرشاد

ي جلسات مؤتمر األطراف
 
كات صناعة التبغ ف  شر

  
ي افتتاحيتها تنبه االتفاقية اإلطارية 
 
كات صناعة التبغ لتقويض أو لتخريب جهود مكافحة التبغ وتدعوهم األطراف ف ألن لجهود شر

  يظلوا 
 
ي قد تقوض مكافحة التبغ. الع عىل اط

كات صناعة التبغ التر  بنشاطات شر
 

ي لمن االتفاقية اإلطارية ومبادئها اإلرشادية معايتر جلية  3-5المادة تضع 
ي لألطراف لترصفات التر

اتخاذها لحماية عملية وضع ينبغ 
كات صناعة التبغ، حتر  األصيلةالمصالح سياسات الصحة العامة من  ي أثناء انعقاد لشر

ي  ف 
جلسات مؤتمر األطراف المشاركة ف 

ا للتوصيتير  ؛ فاالتفاقية اإلطارية
ً
ي أل 3-8و  9-4وفق

كة ألي شخص يسمح ي طرف من األطراف أن يال ينبغ  ا لدى أي شر
ً
عمل موظف

كات أو  كات صناعة التبغ أو أي كيان يعمل عىل تعزيز مصالح تلك الشر ي تملكها الدولي ممثلير  أن يسمح ألمن شر
كات التبغ التر  ةلشر

أسستها قرارات  أخرىبأن يشكلوا جزًءا من الوفود المبعوثة لحضور اجتماعات مؤتمر األطراف أو هيئاته التابعة أو أي هيئات 
 مؤتمر األطراف. 

 
ي ل 2-2و  1-2تنص التوصيتير  

كات صناعة م تفاعالته الحد منألطراف كل طرف من امن المبادئ اإلرشادية عىل أنه ينبغ  ع شر
ورة القصوى فقطالحد األدن  مما تتطلبه التبغ إىل  ي لكل طرفالرص 

ي تحدث  من اتسام التأكد  ، وأنه ينبغ 
بالشفافية التفاعالت التر

 وبالمساءلة. 
 
 

ي الدورة الثامنة لمؤتمر األطراف
 
 الشفافية ف

 
ي 
ي الوثيقة  إطار  ف 

ح ف  الدورة السابعة لمؤتمر األطراف، ناقش األطراف إمكانية تنفيذ تدابتر إجرائية عىل النحو المقتر
3FCTC/COP/7/30  ي

كات صناعة التبغتأن  ا من شأنه والتر ي منع تدخل شر
ي مفاوضات االتفاقية اإلطارية، مع ضمان  ساعد ف 

ف 
ي الوقت ذاته. 

 شفافية تلك االجتماعات ف 
 

كات صناعة التبغ، وأن تطبق أمانة المؤتمر بوفود األطراف أفراد مثل استلزام إقرار  أموًرا تضمنت تلك التدابتر  أي صالت لهم بشر
كات صأفراد الستبعاد ’ فرز’إجراءات  ي لها روابط بشر

أثناء الدورة السابعة  لم نتوصل إلجماع األصوات نا ناعة التبغ، لكنالوفود التر
حة  لمؤتمر األطراف ي الدورة الثامنة للمؤتمر. عىل التدابتر المقتر

ي هذا النقاش ف 
 واتفقنا عىل إعادة النظر ف 

 
  

                                                 
1
 http://www.who.int/fctc/cop/sessions/cop8/FCTC_COP_8_15_AR.pdfمتاح من خالل:  
 
كة فيليب موريس لتخريب المعاهدة العالمية لمكافحة التدخير  2017إيه كالرا وآخرون،  2 : ، من داخل حملة شر نت[، نيودلهي ]عتر اإلنتر

ز، متاح من خالل:    fctc/-who-report/pmi-https://www.reuters.com/investigates/specialرويتر
 
 

3
 http://www.who.int/fctc/cop/cop7/FCTC_COP_7_30_AR.pdfالوثيقة متاحة من خالل:  
 

http://www.who.int/fctc/cop/sessions/cop8/FCTC_COP_8_15_AR.pdf
https://www.reuters.com/investigates/special-report/pmi-who-fctc/
http://www.who.int/fctc/cop/cop7/FCTC_COP_7_30_AR.pdf


3 

 

ي الوثيقة  تقدم
 
ي تقريًرا  FCTC/COP/8/15أمانة المؤتمر ف

 
ي  التشاور معبالتقدم الذي أحرزته ف

 
ي قدًما ف

ي كيفية المض 
 
األطراف ف

ح الوثيقة أنه حير  يقدم وفود األطراف انتهاء هذه المسألة عقب  أوراق اعتمادهم الدورة السابعة لمؤتمر األطراف، وتقتر
ي دعوتهم لتقديم معلومات عما إذا كان أي م

ي االتفاقية اإلطارية ينبغ 
 
ن الدبلوماسية لحضور جلسات مؤتمر األطراف المشاركة ف

كات صناعة التبغ و  مله أعضاء وفد كل منهم  مدى عمق تلك الصالت. عن صالت بشر
 

 (.6، الصفحة 1الذي قد يستخدم لتلك األغراض )الملحق ’ إقرار المصالح’مسودة لنموذج  FCTC/COP/8/15تتضمن الوثيقة 
 

ي دورته الثامنة أن يعتمد نظاًما لدعم تقديم األطراف 
 
ي لمؤتمر األطراف ف

لنماذج إقرار المصالح كأداة لزيادة ينبغ 
 شفافية جلسات مؤتمر األطراف

 
ي لوفود األطراف  3-5يدعم تحالف االتفاقية اإلطارية المادة 

 ويؤمن بأنه ال ينبغ 
ا
من االتفاقية اإلطارية ومبادئها اإلرشادية دعًما كامًل

كات صناعة التبغ أو بأي كيان ينهض بمصال ا لهم صالت بشر
ً
كاتأن تضم أفراد  الجذريبينما يجب التصدي للمسبب و ، ح تلك الشر

ي ضمان عدم قوة  أشد بصورة  3-5لمادة التلك المشكلة من خالل تنفيذ 
 
، إال أنه يمكن لألطراف أن تساعد ف عىل المستوى القومي

ي مفاوضات مؤتمر األطراف  تلكتدخل 
 
ي تشجيع عن طريق الممارسات ف

كات صناعة التبغ  لهم ممنالوفود مبعون  عىل صالت بشر
 تلك الصالت.  الشفافية بشأن تحري

 
 
ا
ي مؤتمرهم الثامن عىل تدابتر أمانة المؤتمر لتحسير  شفافية جلسات مؤتمر األطراف، شامًل

 
نحن نوصي بأن يصدق األطراف ف

ي الملحق  نماذج اإلقرار بالمصالحل أفراد وفود األطرافذلك استخدام 
 
 .FCTC/COP/8/15من  1المدرجة ف

 
ي دورته الثامنة، يشجع تحالف االتفاقية اإلطارية األطراف عىل استيفاء نماذج اإلقرار بالمصالح 

أثناء انعقاد مؤتمر األطراف ف 
،وتقديمها أل  ي ألمانة المؤتمر نشر قائمة كما   مانة المؤتمر عىل أساس طوعي

ي األطراف  بتلكينبغ 
ما  النماذج ضمن تلك قدمت التر

 أوراق االعتماد الدبلوماسية.  بشأنقراًرا مؤتمر األطراف الثامن  ليتخذ قدمته 
 

ا مع 
ً
ا، واتساق ً ي الوثيقة من االتفاقية اإلطارية ومبادئها اإلرشادية 3-5المادة وأختر

ح المقدم ف  َ ، يدعم تحالف االتفاقية اإلطارية المقتر
FCTC/COP/8/15 ي خطابات  إلدراج

 موحدة ف 
ا
ه من االجتماعات الموجهة لالدعوة ُجمًل حضور جلسات مؤتمر األطراف وغتر

ا  ؛ وذلكذات الصلة
ً
ي هذا الصدد.  بمقتض  عىل مسؤوليات األطراف  تأكيد

 االتفاقية ف 


