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 مؤرش تدخالت دوائر صناعة التبغ لعام 2021
يف منطقة رشق املتوسط

 يف أثناء اجتياح كوفيد 19 الذي مل يسلم منه أي
 بلد، استغلت دوائر صناعة التبغ الجائحة لتعزيز

 أعاملها. ومل تفلت منها منطقة رشق املتوسط،
 شأنها يف ذلك شأن كل املناطق األخرى، حيث

 تعرضت لتدخالت دوائر صناعة التبغ التي
أضعفت سياسات الصحة العامة وأرضت بها

 يقوم املكتب اإلقليمي لرشق املتوسط               عىل رصد حاالت
 تدخل دوائر صناعة التبغ وتوثيقها ألكرث من عقدين من الزمان.

 ومتثل تقارير البلدان استمرارية هذه الجهود التي يحتاجها صانعو
 القرار احتياًجا ماًسا التخاذ قرارات مستنرية بشأن تنفيذ املادة 3-5

  من اتفاقية منظمة الصحة العاملية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ
(WHO FCTC)

 سجلت مثاين دول من منطقة رشق املتوسط (مرص وإيران والعراق
 واألردن ولبنان وعامن وباكستان والسودان)، وهي الدول التي

 شاركت يف املؤرش العاملي لتدخالت دوائر صناعة التبغ (املؤرش)،
 سجلت أشكااًل مختلفة من التدخالت واستجابات الحكومات لها.
 وحصلت الحكومات عىل تربعات خريية وأيدتها من قطاع صناعة
 التبغ يف أثناء الجائحة، فسمحت باستمرار إنتاج التبغ (منتجات

 غري أساسية) يف أثناء أوقات الحظر.  وجرى إقناع بعض الحكومات
 مبعاملة منتجات التبغ الجديدة معاملة أفضل، بل ومنحت قطاع

صناعة التبغ الجوائز بصفته قطاًعا مثاليًا

 وهذه الترصفات تخالف املادة 5-3 من اتفاقية منظمة الصحة
 العاملية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ. فجميع البلدان التي شاركت
 يف االستقصاء هي بلدان أطراف يف اتفاقية منظمة الصحة العاملية
 اإلطارية بشأن مكافحة التبغ؛ ومن ثم، فهي ملزمة بتنفيذ تدابري
 مكافحة التبغ، والحد من تعاطيه، وحامية سياساتها الصحية من

التدخالت من املصالح التجارية واملصالح املستقرة األخرى
 

 يستهدف قطاع صناعة التبغ منطقة رشق املتوسط، ساعيًا لتوسعة
 سوقه للسجائر ومنتجات التبغ الجديدة. وتتوسع رشكات التبغ

 العابرة للحدود الوطنية يف منطقة رشق املتوسط، من خالل املشاريع
 املشرتكة وعمليات االستحواذ. فعيل سبيل املثال، استحوذت رشكة
 جابان توباكو إنرتناشونال         عىل رشكة حّجار لتصنيع السجائر

 السودانية ورشكة النخلة املرصية لتبغ الرنجيلة؛ ويف وقت أقرب،
 مدت فرتة اتفاقها للتصنيع املشرتك مع رشكة الرشقية إيسرتن كومباين
 لثالث سنوات أخرى. وتعلو أصوات رشكات صناعة التبغ عرب مواقعها

بالحديث عن املنطقة باعتبارها سوقًا ملنتجاتها وفرصة للتوسع
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 يستعرض هذا املؤرش مثانية بلدان من منطقة رشق املتوسط، ويوثق امتثال الحكومات لتنفيذ املبادئ التوجيهية للامدة 5-3. وأعد تحالف مكافحة التبغ
 يف جنوب رشق آسيا االستبيان الذي استخدمته البلدان يف إعداد تقاريرها، بناًء عىل التوصيات املحددة يف املبادئ التوجيهية للامدة 5-3. واملعلومات

 املستخدمة يف التقرير مستقاة مام هو متاح يف النطاق العام. وتصنَّف البلدان برتتيبها من أقل الدرجات إىل أعالها، حيث تشري الدرجات األقل إىل
).امتثال أفضل للمبادئ التوجيهية للامدة 5-3 من اتفاقية منظمة الصحة العاملية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ  (الشكل 1

 الشكل )1(: مؤرش تدخالت دوائر صناعة التبغ لعام 2021 –
ترتيب البلدان يف منطقة رشق املتوسط

إيران باكستان      عامن األردن             لبنان             العراق          السودان         مرص

كلام انخفضت الدرجة، كان الرتتيب أفضل
0-9 10-19 80-8970-7960-6950-5940-4930-3920-29 90-100



3 مؤرش تدخالت دوائر صناعة التبغ لعام 2021 يف منطقة رشق املتوسط

النتائج الرئيسية

 ال تسمح إيران وال عامن وال 

 باكستان وال السودان أن تأخذ دوائر

 صناعة التبغ مقعًدا يف لجنتها املتعددة

 القطاعات
 التي تقرر بشأن سياسات التبغ، وال تقبل منه

املساعدة يف إعداد تدابري مكافحة التبغ

 حظرت إيران أنشطة املسؤولية 

  االجتامعية للرشكات املتعلقة بالتبغ. ي
 قبلت معظم البلدان األخرى هذه األنشطة التي

 ازدادت يف أثناء جائحة كوفيد 19. فقد قبلت

 مرص واألردن ولبنان وباكستان أنشطة املسؤولية

 االجتامعية لرشكات التبغ، التي استغلتها لتلميع

 صورتها، وكسب التأييد العام، وتيسري سبل الوصول

إىل كبار املسؤولني الحكوميني

 سمحت معظم البلدان مبواصلة 

 إنتاج منتجات التبغ وبيعها يف أثناء الحظر

 الذي فرضته الجائحة
 وصنَّف األردن بيعها عىل أنه من “األساسيات”.

 وقدمت رشكات التبغ ماركات تبغ جديدة يف أثناء

الجائحة

مل تقبل إيران وال عامن وال السودان 
املساعدة من قطاع صناعة التبغ، ومل تدخل معه يف

رشاكات

 لدى إيران سياسة لرفض أي شكل 

 من أشكال التربعات من
 قطاع صناعة التبغ. ويجري اآلن مراجعة مسودة

 الئحة تنفيذية بشأن املادة 5-3، وسُيعرض عىل

رئاسة الوزراء إلقراره

 قبلت مرص الدورة التدريبية التقنية

   التي قدمها قطاع صناعة التبغ
 للمسؤولني يف مصلحة الجامرك املرصية

 باإلسكندرية، وسمح لبنان لرشكات التبغ

 اململوكة للحكومة باتخاذ إجراءات اإلنفاذ

ملكافحة تهريب منتجات التبغ

 ليس لدى مرص وال العراق 

وال األردن وال لبنان وال

باكستان وال السودان 
 إجراء لإلفصاح عن سجالت التعامالت مع

 قطاع صناعة التبغ وممثليه. وال يوجد يف

 أٍي منها سياسة لرفض التربعات املقدمة من

القطاع
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النتائج الرئيسية

Eastern Mediterranean Region Tobacco Industry Interference Index, Mary Assunta, Global Center for Good Governance in Tobacco Control (GGTC), January 2022

 إلغاء تطبيع أنشطة املسؤولية 

 االجتامعية للرشكات فيام يتعلق بالتبغ، وحظر

 التربعات املقدمة يف إطار هذه األنشطة، كام

 تويص به املبادئ التوجيهية للامدة 5-3 واملادة

 13 من اتفاقية منظمة الصحة العاملية اإلطارية

 بشأن مكافحة التبغ.  إذ إن قطاع صناعة التبغ

 يستغل أنشطة املسؤولية االجتامعية للرشكات

 لتطبيع أعامله، وكسب موافقة الناس، وضامن

معاملة تفضيلية من صانعي السياسات

 استبعاد قطاع صناعة التبغ من دائرة 

 أصحاب املصالح، بأي مستوى أو يف أي مرحلة،

 فيام يتعلق بإعداد السياسات الصحية. وإنهاء

 ما هو قائم من تعاون مع قطاع صناعة التبغ

 إلجراء برامج التدريب أو مبارشة أنشطة إنفاذ

القانون

 معالجة الحاالت التي تنطوي 

 عىل تعارض للمصالح، والعمل عىل ترابط

 السياسات، وااللتزام الكامل بتنفيذ اتفاقية

 منظمة الصحة العاملية اإلطارية بشأن مكافحة

 التبغ  لحامية الصحة العامة.  وإصدار سياسة

 معنية بتجنب أية معاملة تفضيلية لرشكات

التبغ اململوكة للدولة

 اتخاذ إجراء لإلفصاح عن سجالت كل 

التعامالت مع قطاع صناعة التبغ وممثليه

 إنشاء برامج توعية لإلدارات الحكومية

 بصورة أكرث انتظاًما، وتحديًدا حول املادة

3-5

 اتباع سياسة واضحة للحكومات 

 للتعامل مع قطاع صناعة التبغ، من شأنها

 ضامن الشفافية ومنع تعارض املصالح.

 وميكن أن يأخذ هذا شكل مدونة لقواعد

 السلوك لجميع املسؤولني الحكوميني، بهدف

 توجيه تعامالتهم مع قطاع صناعة التبغ،

 التي يجب أن تقترص فقط عىل ما تقتضيه

 الرضورة. والتوسع يف املدونة الحالية لقواعد

 السلوك ألعضاء لجنة مكافحة التبغ بهدف

تغطية الحكومة بأكملها وسد أي ثغرات

 تثقيف وتعليم كل العاملني بالفروع 

 الحكومية برضورة حامية سياسات الصحة

 العامة املعنية مبكافحة التبغ من املصالح

 التجارية واملصالح املستقرة األخرى لقطاع

صناعة التبغ

ميكن أن تنتهج الحكومات التدابري التالية لضامن حامية أفضل لها ولسياسات مكافحة التبغ
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