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إن استحواذ شركات التبغ  
عبر الوطنیة على شركات  

 األدویة ال یُضفي على  

إن استحواذ شركات التبغ  
عبر الوطنیة على شركات  

األدویة ال یُضفي على  
التبغ طابع  دوائر صناعة 

إنما یُعِقّد تفعیل  . االستدامة
 . مكافحة التبغ

تریلیون    4ملیار دوالر أمریكي وتسبب أضرار اقتصادیة بواقع    760تبلغ قیمة دوائر صناعة التبغ  
إن استحواذ دوائر صناعة التبغ على أي شركة ال یجب أن یصرف .  دوالر أمریكي على األقل كل عام

ملیون شخص سنویًا، وتسبب أضرار جسیمة للكوكب وتنتھك    8ودي بحیاة  انتباھنا عن حقیقة أنھا ت
 . حقوق اإلنسان

تریلیون  4ملیار دوالر أمریكي وتسبب أضرار اقتصادیة بواقع  760تبلغ قیمة دوائر صناعة التبغ 
إن استحواذ دوائر صناعة التبغ على أي شركة ال یجب أن . دوالر أمریكي على األقل كل عام

ملیون شخص سنویًا، وتسبب أضرار جسیمة للكوكب  8یصرف انتباھنا عن حقیقة أنھا تودي بحیاة 
 . وتنتھك حقوق اإلنسان

یجب على الحكومات إعداد أنظمة أكثر صرامة لضمان التنفیذ الفعال التفاقیة منظمة الصحة العالمیة  
ینبغي على الحكومات طلب معلومات من دوائر صناعة التبغ  ).  FCTC(بشأن مكافحة التبغ    اإلطاریة

جدیدة   تكتیكیة  أسالیب  ووضع  استباقیة  خطوات  الصحة    5.3المادة  (ألخذ  سیاسات  حمایة  بشأن 
العمومیة فیما یتعلق بمكافحة التبغ من المصالح التجاریة وأیة مصالح راسخة أخرى لدوائر صناعة 

وتسریع العمل على )  13المادة  (، وتعزیز تنفیذ حظر اإلعالن عن التبغ والترویج لھ ورعایتھ  )التبغ
حتى تضمن أن تدفع  )  19المادة  (معالجة مسألة مسؤولیة دوائر صناعة التبغ، بما في ذلك التعویض  

 1).3لملحق  انظر ا(دوائر صناعة التبغ ثمن األضرار التي تتسبب بھا، بدًال من جنّي أرباح أكثر منھا  

دأبت شركات التبغ عبر الوطنیة الكبرى على االستحواذ على عالمات تجاریة لمنتجات تحتوي على 
خالل األعوام     )(2NENNTPsنیكوتین أو منتجات بدون نیكوتین أو منتجات تبغ جدیدة وناشئة  

 3.الماضیة للتعویض عن الھبوط في سوق السجائر، على ضوء أنظمة مكافحة التبغ األكثر صرامة

أثارت عملیات االستحواذ األخیرة على شركات أدویة وشركات ذات عالقة الجدل والحذر، حیث 
والمساھمین التنظیمیة  الجھات  أمام  مخاوفھا  عن  والمدافعین  الطبیة  الجمعیات  تنطوي   4,5.أعربت 

التبغ من تسویق   تُمِكّن شركات  أنھا  بین أمور أخرى، حیث  عملیات االستحواذ على معضلة، من 
بالرغم من األضرار الصحیة الھائلة التي تتسبب بھا، والتضلیل    6ھا باعتبارھا مناصرة للصحةنفس

 .یعرض ھذا الملخص المسائل المذكورة باستفاضة. والتشویش الذي تتسبب بھ بین العامة
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 معلومات أساسیة  
I.   تھدف عملیات االستحواذ التي تقوم بھا دوائر صناعة التبغ إلى

زیادة محفظتھا من العقاقیر الترویحیة وأجھزة توصیل العقاقیر، 
 . كجزء من استراتیجیة لزیادة األرباح

 

فیلیب   .1 مثل  الكبرى،  التبغ  شركات  استحواذ  تاریخ  یكشف 
أمریكان  )  PMI(  إنترناشیونالموریس   برتیش  وشركة 

انظر الملحق (النیكوتین    /خارج قطاع التبغ )  BAT(توباكو  
عن ولعھا بالحصول على التقنیة التي قد تتمكن من تطویر  )  2

  تتم عملیات االستحواذ بما یتماشى مع .  بیع منتجات ترویحیة
باإلضافة  المربحة  المنتجات  في محفظتھا من  التوسع  ھدف 

 7.إلى اكتساب المصداقیة للمشاركة في وضع السیاسات

 
 
 

خیار االستغالل التجاري لجھاز استنشاق   BAT  كان لدى .2
شركة  )Voke(النیكوتین   قِبل  من  األصل  في  المطّور   ،

Kind Consumer    والذي تم اعتماده لالستخدام الطبي في
المتحدة   نتیجة  )2014(المملكة  األمر  تواصل  لم  ولكنھا   ،

الترویحیة المنتجات  سوق  إلى  التركیز  االستھالكیة /تحول 
 8,9).على عكس منتجات الصحة(

 
" الطبي"استثمرت شركة امبریال براندز في نشاط القنب   .3

ة االستثماریة مع  ، ومع الصفق10في المملكة المتحدة وكندا
Auxly    عام تقنیات 2019في  بمشاركة  التزمت   ،

تدخین  في  لتُستخدم  بھا  الخاصة  اإللكترونیة  السجائر 
 11. القنب

 
 
 

) PMI(  إنترناشیونالاستمرت أسعار سھم فیلیب موریس  

عرض   أثناء  االرتفاع  في  سبتمبر  إلى  یولیو  شراء  من 

فیكتورا، مما یعكس استثمار ناجح واستراتیجیة عالقات 

ناجحة فیكتورا  .  عامة  شركة  أسعار  ) VEC(ارتفعت 

حیث قامت كل (ارتفاًعا طفیفًا عند اإلعالن عن االستحواذ 

، إال )ومستثمر آخر، كارلیسل، بتقدیم عروض  PMIمن  

من   PMIبدأت في االستقرار مع اقتراب    VECأن أسعار  

عدد  .   ذاالستحوا قام  الذین  المستثمرین،  من  أغلبیة  قام 

سعر  بقبول  محافظھم،  من  التبغ  باستبعاد  منھم  كبیر 

مقارنة   165سعر أعلى بمقدار  (   PMIالعرض الُمقّدم من  

السوق  وتكلفة    163البالغ   بسعر   تزید استحواذتقریبًا 

سبتمبر، استحوذت   17بحلول   ).تقریبًا  150قیمتھا عن  

PMI    عن یزید  ما  أسھم  %  75على  وتم   VECمن 

بشطب   المالیة   VECمطالبتھا  لألوراق  لندن  من سوق 

سوف تتحول شركة .  حتى یتم تسجیلھا كشركة قطاع خاص

لشركة   مملوكة  خاصة  شركة  إلى  بشكل   PMIفیكتورا 

 .رئیسي
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II.  انطباًعا الشركات  الكبرى على  التبغ  استحواذ شركات  تخلق عملیات 
متوافقة مع معاییر الحوكمة البیئیة واالجتماعیة  "أو  "  مستدامة"أنھا  

 . المستثمرینوالمؤسسیة وتُستخدم ھذه العملیات لجذب مزید من 
 

الحوكمة   .1 معاییر  تقریر  واالجتماعیة (یستفید  البیئیة 
من حقیقة أنھا قد زودت   BATالخاص بشركة  )  والمؤسسیة

محفظتھا من المنتجات غیر التقلیدیة ویشیر إلى التقدم الذي 
الفرعیة كنتاكي بیوبریسینغ   في  )  KBP(أحرزتھ شركتھا 

اإلیبوال في   أنھا أنتجت لقاح  KBPزعمت  .  إنتاج اللقاحات
كوفید  48  2014عام   عام    19-ولقاح    إن   49.  2020في 

،  من أسھم شركة اورغانیغرام%  20على    BATاستحواذ  
البحث   في  الالحق  وتعاونھا  القنب،  إنتاج  في  تعمل  وھي 
والتطویر عن منتجات الجیل التالي، مرتبط بنصھا السردي  

لزیادة مبیعاتھا من     )(12Better Tomorrowتي تومورو  
 .منتجات التبغ والنیكوتین الجدیدة والناشئة

 
واالجتماعیة  .2 البیئیة  الحوكمة  معاییر  تقریر  یتتبع 

ال بشركة  والمؤسسیة  غیر "نمو    PMIخاص  منتجاتھا 
لالحتراق ذلك  "  القابلة  في  بما  لھا،  المنتجة  والمنشآت 

یمكن  ." النباتات وتوصیل العقاقیر باالستنشاق"استكشاف 
في   PMIاعتبار المحاوالت المتتالیة التي قامت بھا شركة  

لالستحواذ على شركات تنتج أدویة یتم تعاطیھا    2021عام  
) العلكة(داخل الفم، بما في ذلك اللبان  عن طریق الفم أو  

شركة  ( ومنتجات أجھزة االستنشاق  ) شركة فیرتین فارما(
التوصیف)  فیكتورا ھذا  من  یعزز  تعزیز  .  عامًال  تم 

ما بعد "االستحواذ على فیكتورا بالنص السردي الدعائي  
، وھو عبارة عن التزام بتأمین نصف اإلیرادات  "النیكوتین

 .ة لالحتراقمن منتجات غیر قابل
 

تُدعى  .3 مدرجة  شركة  على  الیابان  تبغ  شركة  استحوذت 
عام   في  فارما  نصھا   1998توري  لدعم  واستخدمتھا 

الدعائي   المستدامة "  االستدامة"السردي  التنمیة  وأھداف 
)SDGs (13. ، إلى جانب ثالث شركات غذائیة تمتلكھا 

 

 دوائر صناعة التبغ غیر مسؤولة اجتماعیًا
 

التبغ، بما في ذلك   تعمل   BATو  PMIحتى یومنا ھذا، مازالت شركات 
إلى محاسبتھا عن  تھدف  التي  القضائیة  الدعاوى  وتعطیل  معارضة  على 

ظلت الدعاوى القضائیة المرفوعة من   40- 36.األضرار الناجمة عن منتجاتھا
بعد ذلك   199536,37,41,58الضحایا معلقة منذ عام   لما سیأتي  وھذا مؤشر 

 . ث تطلق شركات التبغ منتجات جدیدةحی
 

ووزارة العدل األمریكیة   PMIصدر حكم قضائي بین شركة    2006في عام  
)DOJ  ( وقضى بمسؤولیة شركات التبغ عن مخالفة قانون المنظمات المتأثِّرة

والفاسدة   التبغ  )  RICO(باالبتزاز  أن شركات  وبیع "وذكر  بتسویق  قامت 
منتجاتھا القاتلة بحماس وبالحیلة، مع تركیز وحید على نجاحھا المالي، دون 

." من ھذا النجاحأي اعتبار للمأساة اإلنسانیة أو التكالیف االجتماعیة المتكبدة  
بدًال من االلتزام باإلجراء التصحیحي الذي قضى بھ الحكم القضائي، حاربت 

الزمن   من  عقد  مدار  على  التبغ  االمتثال  )  2017-2006(شركات  لتعطیل 
 42.لقرار المحكمة

 
، في إطار الجھود المبذولة لتوجیھ قرارات االستثمار بشكل 2021في عام  

تقییم موائمة  طریق  عن  واالجتماعیة سلیم  البیئیة  الحوكمة  معاییر  ات 
والمؤسسیة مع أھداف التنمیة المستدامة األوسع نطاقًا، أصدر برنامج األمم 

اإلنمائي المستدامةمعاییر    المتحدة  التنمیة  أھداف  تتضمن  .  للشركات  تأثیر 
  UNGPsالعناصر الجوھریة للمعاییر احترام حقوق اإلنسان بما یتماشى مع  

اإلنسان( التجاریة وحقوق  األعمال  بشأن  التوجیھیة  المتحدة  األمم  ،  )مبادئ 
لمبادئ   االمتثال  دمج  یجب  أخرى،  UNGPsوبالتالي،  أمور  بین  من   ،

 ".ممارسة أعمال تجاریة مسؤولة"ي من باعتباره جزء أساس
 

التوجیھیة لشركة  المتحدة  تقییم مبادئ األمم  على وجھ الخصوص، أوضح 
التبغ ضار جدًا بصحة اإلنسان، وال یوجد "أن    2017فیلیب موریس في عام  

 .أي شك أن إنتاج التبغ وتسویقھ یتعارض مع حق اإلنسان في الصحة
التبغ، تطالب مبادئ األمم المتحدة التوجیھیة لذلك، بالنسبة لدوائر صناعة  

 44."بالتوقف عن إنتاج التبغ وتسویقھ
 

البیئیة   الحوكمة  معاییر  تقییمات  استخدام  بإساءة  المتعلق  النقد  غرار  على 
 43واالجتماعیة والمؤسسیة التي تنحاز إلى شركات التبغ في نھایة المطاف،

خاطئ لمعاییر مبادئ األمم یخشى خبراء حقوق اإلنسان من أن التطبیق ال
المتحدة التوجیھیة على دوائر صناعة التبغ قد یضفي الشرعیة على دوائر 
التوجیھیة   المتحدة  األمم  مبادئ  مصداقیة  من  یقوض  وبالتالي  الصناعة، 

 44.باعتبارھا معیاًرا عالمیًا لمعالجة ومنع انتھاكات حقوق اإلنسان
 

التي تشیر إلى التحول، مازالت   على الرغم من النصوص السردیة الدعائیة
على سبیل المثال، استثمرت .  شركات التبغ تروج ألعمالھا في مجال السجائر

PMI  وتستثمر شركة  45في مصنع جدید في مصر ،BAT  37   دوالر ملیون 
بن في  تجاریة   46الدیشغأمریكي  عالمات  تسجل  التبغ  شركات  ومازالت 

 47.لمنتجات السجائر

https://sdgimpact.undp.org/assets/SDG-Impact-Standards-for-Enterprises-DRAFT-for-second-consultation.pdf
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 على شركة فیكتورا PMIالنقد الموجھ عقب استحواذ 

 
على فیكتورا، أصدرت    PMI، وعقب استحواذ شركة  2022في شھر ینایر  

ھذا    ست على  لالعتراض  تصریًحا  التنفسي  بالجھاز  معنیة  جمعیات 
األخالقي غیر  بوضوح  .  االستحواذ  الخطاب  منظماتنا  "یذكر  تستطیع  ال 

شركة   أي  مع  الجدیدة  واالرتباطات  التعامالت  عن  التغاضي  وأعضاؤنا 
.  إنترناشیونالمملوكة بالكامل من إحدى شركات التبغ، مثل فیلیب موریس  

مع قواعدنا ومدونات قواعدنا األخالقیة واتفاقیة منظمة الصحة  ویتماشى ھذا  
توجیھ معاھدة األمم المتحدة لمكافحة  ( العالمیة اإلطاریة بشأن مكافحة التبغ  

 59)".التبغ
 

التي   الشركات  في  العاملین  الباحثین  المذكورة  الجمعیات  حظرت  وعلیھ، 
أي   في  النشر  من  التبغ  صناعة  دوائر  علیھا  أو  استحوذت  مجالتھا  من 

أي من مؤتمراتھا المنتخب لجمعیة  .  المشاركة في  الرئیس  أیًضا ال یشجع 
األمریكیة   قِبل  )  ATS(الصدر  من  مطورة  أدویة  وصف  على  األطباء 

 60.الشركات التي استحوذت علیھا دوائر صناعة التبغ

 

 

 

 كیف یؤثر ھذا على الجھود التي تبذلھا الحكومات لمكافحة التبغ؟  : المسألة  
 

باعتبارھا حواجز متزایدة تعوق مكافحة التبغ وتنفیذ اتفاقیة یمكن النظر إلى عملیات االستحواذ األخیرة والنصوص السردیة الدعائیة لشركات التبغ 
 : منظمة الصحة العالمیة اإلطاریة بشأن مكافحة التبغ على النحو التالي

 

 :  الحوافز .1
ربما تھدف الجھات المنظمة التي توافق على مثل ھذه االستحواذات  

من الممكن أن . الھاإلى تحفیز شركات التبغ أو تمنحھا منافع إلدارة أعم
دوائر صناعة التبغ وضعت سیناریو لجني مزید من األرباح جراء 

 بالرغم من. لنفس المرض" عالج"التسبب باألمراض ألنھا أیًضا تبیع 
ذلك، یظھر نموذج األعمال التجاریة الحالي الذي یعمل على تقدیم  

الشراء األخیرة تبرز عملیة . تناقض ھذا الموقف" أكثر أمانًا"خیارات 
لشركة فیكتورا طبیعتھ غیر األخالقیة ألنھ یوجد من بین مستخدمي 
منتجات فیكتورا مرضى یعانون من أمراض یسببھا التبغ، مثل داء  

قد تكون ھیئات الصحة التي تشتري   50,51.االنسداد الرئوي المزمن
منتجات الشركات الفرعیة لشركات التبغ، على سبیل المثال فیكتورا،  

   53 ,52. 5.3نتھكة للمادة م
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ): CSR(ما یسمى بالمسؤولیة االجتماعیة للشركات  .2
تقدم   شركات قد  تطورھا  طبیة  منتجات  ظاھریًا  أو  فعلیًا  التبغ  شركات 

للمسؤولیة  استراتیجیتھا  من  كجزء  علیھا  استحوذت  التي  األدویة 
، وھي PMIللتوضیح، تعاونت شركة  .  االجتماعیة المزعومة للشركات

مع  الحیویة،  التكنولوجیا  في  المتخصصة  میدیكاجو  شركة  في  مساھم 
لق لتطویر  الكندیة  كوفیدالحكومة  تسلط   19-اح  دعائیة  رسالة  وروجت 

التقدم الذي أحرزتھ میدیكاجو  الضوء على دورھا باعتبارھا شریك في 
كوفید لقاح  تطویر  الحكومة "  تعاونھا"و  19-في  مع  األمر  نھایة  في 

، حصل اللقاح على موافقة وكالة الصحة 2022في شھر فبرایر    14. الكندیة
   61. الكندیة

 
.  19-أیًضا انضمت إلى السباق لتطویر لقاح كوفید  BATجدیر بالذكر أن  

 BATالفرعیة لشركة    KBP، حصلت شركة  2020في شھر دیسمبر  
على موافقة إدارة الغذاء والدواء األمریكیة للبدء في المرحلة األولى من 

كوفید لمرض  محتمل  للقاح  السریریة  أسست .   19-التجارب  ذلك،  بعد 
BAT    ز لمتد  شركة كیبیو ھولدینج  2021في)KBio  ( المتخصصة في

سوف   . KBPوشركتھا الفرعیة    BATالتكنولوجیا الحیویة، بالدمج بین  
-62.المرشح  BATتستمر الشركة المستقلة الجدیدة في تطویر لقاح شركة  

46   

 
قد تصبح ھذه اللقاحات المدعومة من شركات التبغ جزء من استراتیجیة 

وائر صناعة التبغ على تحسین المسؤولیة االجتماعیة للشركات لمساعدة د
صورتھا باإلضافة إلى الوصول إلى صناع السیاسات، مما قد یصبح مثال 
آخر على الطریقة التي تنتھجھا دوائر صناعة التبغ لتخطیط االستفادة من 

   65.الجائحة

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 شركات األدویة استثمارات شركات التبغ الكبرى في شركات األدویة واستحواذھا على 

expose 
tobacco 

.org 
5 

 

 

 

 

 

 
 :  األبواب الدّوارة .3

الشركة القطاع العلمي في  /یمكن استغالل شبكات قطاع الصحة
الفرعیة أو الشركة المستحوذ علیھا بواسطة المدراء التنفیذیین  

حیث یتم    16لشركات التبغ من خالل مواقف األبواب الدّوارة،
تكلیف مدیر تنفیذي لشركة التبغ بالعمل في الشركة الفرعیة،  

وقد یتبنى  .  أو العكس بالعكس، مما یؤدي إلى تعارض المصالح
على یحصلون  الذین  الفرعیة   العلماء  الشركات  من  تمویل 

یتعین على الحكومات .  مواقف سیاسات مواتیة لشركات التبغ
على سبیل المثال، عمل لویس سي  .  التیقظ أكثر للروابط المقنّعة

كامیلیري لدى شركة كرافت فوودز المتحدة التي كانت إحدى 
لشركة   الفرعیة  الحق   PMIالشركات  وقت  في  أصبح  ثم 

عالوة على ذلك، في البلدان   PMI.17الرئیس التنفیذي لشركة  
التي قننت تعاطي القنب والتي یتزاید عددھا، یمكن دعوة دوائر 

و الحكومة  مع  مناقشات  في  للمشاركة  القنب  أو /صناعة 
السیاسات بصفتھا صاحب مصلحة، كما   المشاركة في وضع 

 .ھذه المناقشاتیمكن إشراك شركات التبغ في 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 :  ممارسة الضغط .4
یمكن أن تستفید دوائر صناعة التبغ من روابطھا بالشركة المستحوذ  

الشركة الفرعیة لتضیف على نصھا السردي الدعائي أنھا جزء  /علیھا
شریًكا في "حتى تكون    20– 18"صحي"إلى عمل  "  تحول"من عملیة  

للتأثیر على سیاسات تشمل عدة قطاعات، مثل تخفیف أو  /و"  الصحة
السیاسات والمعاییر في تنظیم التقنیات الجدیدة في منتجات وأجھزة  

العقاقیر المنتجات  /توصیل  لصالح  الطبیة،  واألجھزة  المنتجات 
التبغ شركات  تنتجھا  التي  لوحظ  .  الترویحیة  قد  أنھ  الذكر  یجدر 

األدویة   شركات  مع  العالقات  ألحد  استغالل  األخیر  التعیین  بعد 
مجلس  لعضو  ُحِسَّب  حیث  براندز،  امبریال  إدارة  مجلس  أعضاء 

 21. اإلدارة سجلھ الحافل للعمل في شركات أدویة
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 ما الذي یجب على الحكومات فعلھ؟ : التوصیات 
 

 :بشأن مكافحة التبغ، یجب على الحكوماتبما یتماشى مع اتفاقیة منظمة الصحة العالمیة اإلطاریة 
 

بوضوح على أنھا تشمل كل "  دوائر صناعة التبغ"تعریف   .أ 
وكل  التابعة  والشركات  الفرعیة  والشركات  الوكالء 
الذین یحصلون على تمویل من دوائر صناعة  األطراف 
أو  علیھا  المستحوذ  األدویة  شركات  ذلك  في  بما  التبغ، 

جزئیً  التبغالممولة  شركات  قِبل  من  منع  .  ا  ھذا  شأن  من 
دوائر صناعة التبغ من استغالل عالقاتھا مع ھذه الشركات 

كما یساعد الحكومات على .  لتقویض سیاسات مكافحة التبغ
القدر  على  بصرامة  الشركات  ھذه  مع  التعامل  قصر 

صناعة  الضروري  بدوائر  األمر  یتعلق  عندما  للتنظیم 
 .التبغ

 
دوائر صناعة التبغ للتأكد من أن الحكومة طلب معلومات من   .ب 

الصناعة  بدوائر  المتصلین  العمالء  بجمیع  درایة  على 
باإلضافة إلى تبني    22).5.3المبادئ التوجیھیة لتنفیذ المادة  (

حول  الحكومیین  المسؤولین  إلرشاد  سلوك  قواعد  مدونة 
التبغ تم .  طریقة تجنب تعارض المصالح مع دوائر صناعة 

مندوبي فیكتورا من حضور مؤتمرین استنادًا إلى تنبیھ  منع  
سیاسة  وجود  إلى  باإلضافة  العلمي  المجتمع  أصدره  موحد 

 56-54 ,51قویة بشأن تعارض المصالح
 

إذكاء الوعي بشأن األسالیب التكتیكیة التي تتبعھا دوائر صناعة   . ج 
 التبغ والتأكد من عدم اعتبار دوائر صناعة التبغ أو تسمیتھا كذبًا

االجتماعیة ".  مستدامة"بأنھا   المسؤولیة  أشكال  كافة  حظر 
التبغ، بما في ذلك  )  CSR(للشركات   التي تنفذھا دوائر صناعة 

بالشركات   المتعلقة  والمادة  5.3المادة  (األشكال  والمبادئ   13، 
 22).التوجیھیة المقابلة 

 
الحوكمة   . د قواعد  السلوك  (تمتین  قواعد  مدونات  تفعیل  مثل 

من )  التعامالت ورفض المساھمات وما إلى ذلك والحدّ من  
أجل حمایة المسؤولین الحكومیین من تدخل دوائر صناعة 

والفرعیة التابعة  وشركاتھا  شركاء  .  التبغ  أن  من  التأكد 
صناعة  دوائر  في  معھا  المتعاونة  الجھات  أو  الحكومة 
األدویة غیر ممولین من دوائر صناعة التبغ حیث قد یخلق 

في   تعارض  نزاھة  ذلك  في  وتشكیك  المصالح 
المشاركة  /المؤسسات لتنفیذ  (المكاتب  التوجیھیة  المبادئ 

 22). 5.3المادة 

التأكد من .  تحري عملیات الدمج واالستحواذ التي تقوم بھا دوائر صناعة التبغ .ه 
الفرعیة والتابعة التي تعمل على تدعیم   التبغ وشركاتھاصناعة    حرمان دوائر

تسبب اإلدمان والضرر من أي حوافز أو منافع أو  أعمالھا لترویج منتجات  
المادة  (مزایا إلدارة أعمالھا   لتنفیذ  التوجیھیة  وإال فستتمكن 22). 5.3المبادئ 

.  شركات التبغ من الحصول على حوافز حكومیة من خالل شركاتھا التابعة
ومما ینبغي التأكید علیھ أن قیام شركة واحدة بالجمع بین دور مسبب المرض  

أن یحفز الكیان مالیًا، مما یتسبب في المزید من األمراض  یمكن  ومزود العالج  
خاضع  محظور أو    غیر أخالقي  نشاط تجاريوھو ما یعادل    -لتعظیم الربح  

 في بعض الدول. للتنظیم
 

التبغ واألسھم المرتبطة بھ،  فيحكومیة لاستثمارات اال إجراء  ضمان عدم .و 
التبغ  صناعةألن ذلك من شأنھ أن یحفز األعمال التجاریة العامة لدوائر 

 . 22)5.3المبادئ التوجیھیة لتنفیذ المادة (
 

الملحق    مراعاة .ز  (انظر  التبغ  صناعة  تسببھا  التي  واألضرار  3األضرار   (
أعمالھا  ونموذج  لتاریخھا  نظًرا  تسببھا  أن  المحتمل  من  التي  المستقبلیة 

الصناعة مقابل األضرار التي تسببھا بدالً من السماح    على أن تدفق  الحرصو
 بتحقیق الربح منھا.لھا 

 
المادة   . ح  تعكس  ملزمة  سیاسات  ذلك وم  5.3اعتماد  في  بما  التوجیھیة،  بادئھا 

مجموعة  وتغطي  والخاص  العام  القطاعین  من  كالً  تنظم  التي  التشریعات 
أوغندا قسم شامل   لدىمتنوعة من القطاعات الحكومیة. على سبیل المثال،  

 57.الخاص بھا في قانون مكافحة التبغ 5.3من المادة 
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السیاسات االستبعادیة، ومعاییر الحوكمة البیئیة  : فھم االستثمارات المتعلقة بالتبغ
واالجتماعیة والمؤسسیة، وأھداف التنمیة المستدامة، ومبادئ األمم المتحدة 

 لالستثمار المسؤول 
 
 
 

 معاییر الحوكمة البیئیة واالجتماعیة والمؤسسیة وأھداف التنمیة المستدامة 
 

یُشار إلى االستثمار في معاییر الحوكمة البیئیة واالجتماعیة والمؤسسیة 
وفي بعض األحیان یتم ربطھ بشكل عام " استثمار مسؤول"عموًما بأنھ 

شامل بقدر شمولیة بالموائمة مع أھداف التنمیة المستدامة، إال أنھ لیس  
على أخطار "  الحوكمة البیئیة"ینطوي معیار  .  أھداف التنمیة المستدامة
على "  الحوكمة االجتماعیة"وینطوي المعیار  .  المناخ والمخاوف البیئیة 

. مسائل العمل وحقوق اإلنسان ومخاوف المستھلكین وأصحاب المصلحة
، بما في ذلك إلى حوكمة الشركات وسلوكھا"  الحوكمة المؤسسیة"تشیر  

یحتج البعض أن أھداف التنمیة المستدامة توضح .  فاعلیة مجلس اإلدارة
واالجتماعیة  البیئیة  الحوكمة  معاییر  نطاق  في  دمجھ  یجب  ما 

البیئیة   23والمؤسسیة الحوكمة  معاییر  تقییمات  لجعل  جھود  وتوجد 
أھداف  أثر  مراعاة  طریق  عن  شموًال  أكثر  والمؤسسیة  واالجتماعیة 

 24. ة المستدامةالتنمی
 

تم إدماج معاییر الحوكمة البیئیة واالجتماعیة والمؤسسیة في األمم المتحدة 
 ) PRI( من خالل مبادئ االستثمار المسؤول 

 

بدأت مبادئ االستثمار المسؤول كمبادرة من األمم المتحدة لحشد شبكة 
التقید بستة  مما یعني  "  االستثمار المسؤول"من المستثمرین الملتزمین بـ  

 مبادئ تشمل دمج معاییر الحوكمة البیئیة واالجتماعیة والمؤسسیة 
معاییر  إفصاحات عن  االستثماریة، وطلب  قراراتھم وعملیاتھم  في 
الحوكمة البیئیة واالجتماعیة والمؤسسیة في الكیانات التي یستثمرون  

ادئ  بما أنھ تم إطالق مب 25.فیھا ورفع تقاریر عن التقدم التي یحققونھ
، بلغ عدد األطراف الموقعة علیھا  2016االستثمار المسؤول في عام  

توجد شراكة    26.تریلیون دوالر أمریكي   120، یمثلون أكثر من  4000
للبیئة   المتحدة  األمم  وبرنامج  المسؤول  االستثمار  مبادئ  شبكة  بین 

 25.واالتفاق العالمي لألمم المتحدة

 ر الحوكمة البیئیة واالجتماعیة والمؤسسیةالتبغ في االستثمار المستدام ومعایی
 

معروفتین استراتیجیتین  على  المستدام  االستثمار  الفرز  :  ینطوي 
واالجتماعیة  /االستبعادي البیئیة  الحوكمة  معاییر  ودمج  السلبي 
تقصي السیاسات االستبعادیة فئات أعمال تجاریة بعینھا   .27والمؤسسیة

 . األموال ھذا المبدأ على التبغمن % 9.7وفي الوقت الحالي، تطبق 
األسلحة بعد  مستبعدة  فئة  أكبر  ثاني  التبغ  منظمة   28.یعتبر  بحسب 

Tobacco Free Portfolios التبغ حالیًا ، بلغت األصول الخالیة من 
مازالت ھناك نظرة سلبیة إلى التبغ على الرغم من .  تریلیون أصل   11

 .لمحاربة ذلكالمحاوالت التي تقوم بھا شركات التبغ 
 

یُقصد بھ عملیة دمج معلومات معاییر الحوكمة البیئیة    ESGدمج  
االستثماریة القرارات  في  والمؤسسیة  إلرشاد .  واالجتماعیة 

إلى الشركات من قِبل مجموعة  ESGالمستثمرین، تُنسب درجات 
متنوعة من وكاالت التصنیف، تعرضت العدید من منھجیاتھا لسھام 

 یحتج الناقدون أن  29.فافیةالنقد النعدام الش
ال تدمج مبادئ االستدامة بشكل كامل في عملیة   ESGوكاالت تصنیف  

الشركات الحاالت، یمكن تصنیف شركات .  تقییم استدامة  وفي بعض 
بدرجة   معاكس"التبغ  نحو  على  مؤشر  "  مرتفع  بسبب   ESGعلى 

الجوانب  أحد  في  المنخفضة  الدرجة  المثال،  سبیل  على  المنھجیات، 
للتوضیح، في بعض التقییمات، بما   29. كن تعویضھا في جانب آخریم

اإلدارة  ممارسات  أن  یبدو  نفسھا،  التبغ  شركات  تقییمات  ذلك  في 
والعملیات واألثر اإلیجابي المتوقع لمحفظة منتجاتھا یعوض التكالیف  

في مثل    30.التي یتكبدھا المجتمع، والتي تُقدَّر بَخَمس أضعاف المنفعة
بفضل استحواذھا على شركة فیكتورا من   PMIیة، تمكنت ھذه المنھج

مؤشر   على  تصنیفھا  على  درجات  جذب   ESGإضافة  ألغراض 
 .مستثمرین مسؤولین
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 على صناعة التبغ  إضفاء الطابع الصیدالني : 1ملحق 
 

إضفاء الطابع الصیدالني تحول دوائر عند تطبیقھ على التبغ، یمثل  "
مستحضرات إلى دوائر صناعة مصنّفة بحكم شركات   صناعة التبغ

صیدالنیة من خالل تصنیع وبیع التبغ غیر القابل لالحتراق ومنتجات  
أو إبقاء النیكوتین على   النیكوتین المساعدة على اإلقالع عن التدخین

لمنتجات  المطلوبین  والمراقبة  التذوق  بدون  الطویل  المدى 
التقلیدیة الصیدالنیة  رئیسیة .  المستحضرات  عناصر  ثالثة  یوجد 

والمستحضرات   الصیدالني  الطابع  ذات  التبغ  منتجات  بین  مشتركة 
 : الصیدالنیة

 
) 3(التصمیم الطبي األنیق، و ) 2(الجرعات المعیاریة، و ) 1( 

االعتماد أو الموافقة الضمنیة أو الصریحة من قِبل السلطات  
 Hendlin YH, Elias J, Ling: المصدر." الصحیة المعنیة

PM .یدالني على قطاع التبغ إضفاء الطابع الص]Ann Intern 
Med [Internet .15  متاح من 2017أغسطس  :

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/ 
PMC5568794/ 

 
 
 

 قائمة توضیحیة لعملیات استحواذ شركات التبغ على الشركات ذات الصلة: 2ملحق 
 

 تبغ الیابان 
 

 السنة
 

شركة   شركة تبغ
مستحوذ 

 علیھا

األثر على  األعمال /المنتجات
 الملكیة

شركة الیابان   1993
 الدولیة للتبغ 

المعھد المركزي  
 الصیدالنیةللبحوث 

 % 100نسبة الملكیة  المعھد المركزي للبحوث الصیدالنیة في أوساكا

شركة الیابان   1998
 الدولیة للتبغ 

على البحث والتطویر، بینما تتولى توري  JTتركز . توري فارما توري فارما 
المحدودة التصنیع والبیع والترویج في السوق   فارماسیوتیكال

وحاصلة أیًضا على ترخیص لإلنتاج خارج  ( المحلي الیاباني 
تعمل في بیع كریمات الستیروید وأقراص الحدید وأدویة  ). الیابان

 .الحساسیة

 % 100نسبة الملكیة 

شركة الیابان   2000
 الدولیة للتبغ 

شركة فرعیة أمریكیة تم تأسیسھا في األصل لتنسیق األبحاث   31أكروس فارما
تركز على األمراض األیضیة وأمراض  . JTIلحساب شركة 
یشمل الحلفاء . االلتھابیة والعدوى الفیروسیة/المناعة الذاتیة

 نوفارتس وأسترازینیكا

 شركة فرعیة

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/
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 فیلیب موریس 
 

شركة   شركة تبغ السنة
مستحوذ 

 علیھا

األثر على  )األنشطة ذات الصلة(األعمال التجاریة  /المنتجات
 الملكیة

فیلیب موریس  2008
 إنترناشیونال

 66%25 نسبتھا حصة المستحضرات الصیدالنیة  میدیكاجو

2016 PMI )20  
ملیون دوالر  

 ) أمریكي

 ال ینطبق 32)جھاز استنشاق القنب ( منتجة أجھزة االستنشاق الطبیة سایكي

  .)مؤسسة من أجل عالم خاٍل من التدخین PMIأسست (   2017سبتمبر 

فیلیب موریس  2019
 إنترناشیونال

تم اقتراح 
االندماج مع 

شركة ألتریا،  
ولكن تم إلغاؤه 
 .في وقت الحق

تم إیقافھ نتیجة أسباب عدیدة منھا خضوع شركة جوول إلى (
 33.)التدقیق التنظیمي وسوء األداء

 ال ینطبق

النیكوتین"  PMIأطلقت  (   2021فبرایر  بعد  إیرادات    وتستھدف"  ما  جني صافي 
بحلول "  الخالیة من التدخین"بواقع ملیار دوالر أمریكي من المنتجات  

 .)من إجمالي اإلیرادات% 50، مما یشكل أكثر من 2025عام 

 

  PMI )820 2021یولیو 
ملیون دوالر  

 ) أمریكي

فرتین 
فارما،  

 الدنمارك 

النیكوتین، وتنتج أیًضا العلكة واألقراص ومساحیق  ) علكة(لبان 
األدویة وغیرھا من النظم الفمویة الصلبة لتطبیقات المستحضرات  

 . الدوائیة والمكمالت الغذائیة

شركة فرعیة 
 مملوكة بالكامل 

أغسطس  
2021 

فیلیب موریس 
 إنترناشیونال

 مملوكة بالكامل  لالستنشاق لعالج النوبات القلبیةعقار قابل : اسبیرھال اوتیتوبیك 

  PMI )1.4 2021سبتمبر 
ملیار دوالر  

 ) أمریكي
 

فیكتورا، المملكة  
 المتحدة

وتنتج منتجات  ) CDMO(شركة تعمل في تطویر العقود والتصنیع 
 جي اس كیھ بایر. قابلة لالستنشاق لقطاع المستحضرات الصیدالنیة

%  75مملوكة بنسبة 
تقریبًا، بما في ذلك 

شراء مباشر من قِبل  
PM   باإلضافة إلى

  34%22.61شراء نسبة 

 في السوق 
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 ألتریا 
 

شركة   شركة تبغ السنة
مستحوذ 

 علیھا

األثر على  األعمال /المنتجات
 الملكیة

دیسمبر 
2018 

ملیار  12.8(ألتریا 
 دوالر أمریكي 

 
ملیار  1.6القیمة [

 ]) أمریكيدوالر 

 %38مالك نسبة  السجائر اإللكترونیة جوول

مارس  
2019 

 ألتریا
ملیار دوالر  1.8

 ) أمریكي

 Peaceتطویر منتجات القنب المبتكرة، بما في ذلك  كرونوس 
Naturals  وHappy Dance Cove 

 %45مالك نسبة 
تم تخفیض  : 2019(

 )تخفیضھا/قیمتھا
ینایر 

2019 
عقد أبحاث وتطویر البتكار منتجات نیكوتین قلیل الخطورة  نیكوتین لیكساریا ألتریا

تكنولوجیا   بشركة   DehydraTECHTMباستخدام  الخاصة 
 لیكساریا 

 مملوكة بالكامل 

 
 

 برتیش أمریكان توباكو 
 

شركة   شركة تبغ السنة
مستحوذ 

 علیھا

األثر على  األعمال /المنتجات
 الملكیة

2021 BAT )175  
ملیون دوالر  

 ) أمریكي

القنب، أنشطة البحث وتطویر المنتجات للجیل التالي من منتجات  اورغانیغرام 
)  CBD(القنب المخصصة للبالغین، مع التركیز على الكانابیدیول 

 . مبدئیًا

 %20ملكیة 

2016 BAT  تم (كنتاكي بیوبریسینغ
شراؤھا إلى جانب 

 )رینولدز جروب

النباتیة   المنتجات  تصنیع  تكنولوجیا  مجال  في  والتطویر  البحث 
 ) واالنفلونزا  19-تشكل المنتجات قید التنفیذ لقاحات تستھدف كوفید(

شركة فرعیة مملوكة 
 بالكامل
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 إمبریال براندز 
 

شركة   شركة تبغ السنة
مستحوذ 

 علیھا

األثر على  األعمال /المنتجات
 الملكیة

إمبریال براندز  2019
ملیون   123(

 ) دوالر أمریكي

ومقاعد % 20ملكیة  زراعة القنب واستخراجھ وتصنیعھ على شكل منتجات استھالكیة 35اوكسلي كندا
 في مجلس اإلدارة

مشاریع إمبریال  2018
حوالي (براندز 

ملیون دوالر  10
 ) أمریكي

 

اكسفورد كانابینوید 
 المملكة المتحدة

شركة مستحضرات صیدالنیة حیویة ُمرخّصة من  : القنب الدوائي
وزارة الداخلیة بالمملكة المتحدة تركز على أبحاث وتطویر  

 . وترخیص ُمركبّات وعالجات تستند إلى الكانابینُوید

 %10ملكیة 
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 :متاح على. 2020یولیو  STOP ،28. 19-ومسؤولیتھا في زمن كوفیدمحاسبة دوائر صناعة التبغ : المصدر
accountable/-tobacco-https://exposetobacco.org/resource/hold 
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2020. BAT, 2020. Available at: https://www.bat.com/group/sites/UK_9D9KCY.nsf/vwPagesWebLive/DOAWWEKR/$file/BAT_ESG_Report_2020. pdf?open&v=1 

 

 

1. 10 Reasons Why It’s Time that #TobaccoPayUp. STOP. 28 July 2020. [Internet]. [cited 2021 Sep 14]. Available from: https://exposetobacco.org/wp- 
content/uploads/Infographic_TI_Accountability_Policy_Brief.pdf 

2. Next Generation Products [Internet]. Tobacco Tactics. 2021 [cited 2021 Sep 17]. Available from: https://tobaccotactics.org/wiki/next-generation- products/ 

3. Cigarette sales declining by 20 million a month after advent of standardized packaging [Internet]. EurekAlert. 2020 [cited 2021 Sep 17]. Available from: 
https://www.eurekalert.org/news-releases/727337 

4. Proposed acquisition of Vectura Group plc. (Vectura) by Philip Morris International Global Services Inc. (PMI). 12 August 2020. [Internet]. [cited 2021 Sep 20]. 
Available from: https://www.lung.org/getmedia/d8dd9e84-1cc3-4609-9d01-24f61c46e580/pmi-vectura-letter-11-august_final-3.pdf 

5. The World’s Biggest Tobacco Company Has No Business in Health [Internet]. STOP. 2021 [cited 2021 Sep 17]. Available from: https://exposetobacco. 
org/news/vectura-pmi-takeover/ 

6. Dewhirst T. ‘Beyond nicotine’ marketing strategies: Big Tobacco diversification into the vaping and cannabis product sectors. Tob Control [Internet]. 2021 Sep 11 
[cited 2021 Sep 20]; Available from: https://tobaccocontrol.bmj.com/content/early/2021/09/11/tobaccocontrol-2021-056798 

7. Hendlin YH, Elias J, Ling PM. The Pharmaceuticalization of the Tobacco Industry. Ann Intern Med [Internet]. 2017 Aug 15 [cited 2021 Sep 
10];167(4):278–80. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5568794/ 

8. Courtney Goldsmith. British American Tobacco drops its nicotine inhaler Voke to prioritise vapour and tobacco heating products [Internet]. City A.M. 2017 [cited 
2021 Sep 10]. Available from: https://www.cityam.com/british-american-tobacco-drops-its-nicotine-inhaler-voke/ 

9. Journal RCW-S. Reynolds quietly removes nicotine-replacement therapy product from U.S. retail [Internet]. Winston-Salem Journal. 2019 [cited 2021 Sep 
20]. Available from: https://journalnow.com/reynolds-quietly-removes-nicotine-replacement-therapy-product-from-u-s-retail/ article_0ee59294-8fee-540a-
a61b-87abda6174f3.html 

10. Tobacco giant Imperial Brands invests in medical cannabis. BBC News [Internet]. 2018 Jun 28 [cited 2021 Sep 20]; Available from: https://www.bbc. 
com/news/business-44645569 

11. Auxly Cannabis signs $123M deal with tobacco giant Imperial Brands. CBC News [Internet]. 2019 Jul 25 [cited 2021 Sep 10]; Available from: https:// 
www.cbc.ca/news/business/auxly-cannabis-deal-with-tobacco-giant-imperial-brands-1.5224955 

12. British American Tobacco’s ‘resilience’ does not herald a ‘Better Tomorrow’ [Internet]. Action on Smoking and Health. 2020 [cited 2021 Sep 20]. Available 
from: https://ash.org.uk/media-and-news/blog/british-american-tobaccos-resilience-does-not-herald-a-better-tomorrow/ 

13. Sustainability- Pharmaceuticals. [Internet]. JT Global Site. [cited 2021 Sep 10]. Available from: https://www.jt.com/sustainability/pharmaceutical/ index.html 

14. PMI announces Medicago to supply up to 76 million doses of its plant-derived COVID-19 vaccine candidate [Internet]. 2020 [cited 2021 Sep 20]. Available from: 
https://www.pmi.com/media-center/news/pmi-announces-medicago-to-supply-up-to-76-million-doses-of-its-plant-derived-covid- 19- vaccine-candidate 

15. Philip Morris International Inc. Reports 2021 Third-Quarter Reported Diluted EPS of $1.55 and Adjusted Diluted EPS of $1.58, Representing Currency-Neutral 
Growth of 8.5%. Archives, US Securities and Exchange Commission; October 20, 2021. Available at: 
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1413329/000141332921000086/earningsreleasepm-
ex991xq3.htm#:~:text=a%20favorable%20impact%20related%20to%20equity%20ownership%20dilution%20in%20medicago%2C%20inc.%20of%20%240.02
%20per%20share%2C%20following%20pmi's%20ownership%20reduction%20in%20july%202021%20to%20approximately%2025%25%2C%20from%20appr
oximately%2032%25%20previously%3B%20 

https://exposetobacco.org/resource/hold-tobacco-accountable/
http://www.bat.com/group/sites/UK
http://www.bat.com/group/sites/UK
http://www.eurekalert.org/news-releases/727337
http://www.lung.org/getmedia/d8dd9e84-1cc3-4609-9d01-24f61c46e580/pmi-vectura-letter-11-august_final-3.pdf
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5568794/
http://www.cityam.com/british-american-tobacco-drops-its-nicotine-inhaler-voke/
http://www.cbc.ca/news/business/auxly-cannabis-deal-with-tobacco-giant-imperial-brands-1.5224955
http://www.jt.com/sustainability/pharmaceutical/
http://www.pmi.com/media-center/news/pmi-announces-medicago-to-supply-up-to-76-million-doses-of-its-plant-derived-covid-
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1413329/000141332921000086/earningsreleasepm-ex991xq3.htm#:%7E:text=a%20favorable%20impact%20related%20to%20equity%20ownership%20dilution%20in%20medicago%2C%20inc.%20of%20%240.02%20per%20share%2C%20following%20pmi's%20ownership%20reduction%20in%20july%202021%20to%20approximately%2025%25%2C%20from%20approximately%252
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1413329/000141332921000086/earningsreleasepm-ex991xq3.htm#:%7E:text=a%20favorable%20impact%20related%20to%20equity%20ownership%20dilution%20in%20medicago%2C%20inc.%20of%20%240.02%20per%20share%2C%20following%20pmi's%20ownership%20reduction%20in%20july%202021%20to%20approximately%2025%25%2C%20from%20approximately%252
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1413329/000141332921000086/earningsreleasepm-ex991xq3.htm#:%7E:text=a%20favorable%20impact%20related%20to%20equity%20ownership%20dilution%20in%20medicago%2C%20inc.%20of%20%240.02%20per%20share%2C%20following%20pmi's%20ownership%20reduction%20in%20july%202021%20to%20approximately%2025%25%2C%20from%20approximately%252
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1413329/000141332921000086/earningsreleasepm-ex991xq3.htm#:%7E:text=a%20favorable%20impact%20related%20to%20equity%20ownership%20dilution%20in%20medicago%2C%20inc.%20of%20%240.02%20per%20share%2C%20following%20pmi's%20ownership%20reduction%20in%20july%202021%20to%20approximately%2025%25%2C%20from%20approximately%252


 استثمارات شركات التبغ الكبرى في شركات األدویة واستحواذھا على شركات األدویة 
 

expose 
tobacco 

.org 

 

 

 
 

16. Revolving Door, Tobacco Tactics, updated 14 June 2019. [Internet]. [cited 2021 Sep 20]. Available from: https://tobaccotactics.org/wiki/revolving- door/ 

17. Louis C. Camilleri - TobaccoTactics [Internet]. 2021 [cited 2021 Sep 11]. Available from: https://tobaccotactics.org/wiki/louis-c-camilleri/ 

18. Philip Morris International’s Latest Scientific Update Examines How Cutting-Edge Research Is Opening New Areas of Business [Internet]. 
PhilipMorris International. 2021 [cited 2021 Sep 11]. Available from: https://www.pmi.com/media-center/press-releases/press-details 

19. BAT accelerates its enterprise transformation towards A Better TomorrowTM [Internet]. British American Tobacco. 2021 [cited 2021 Sep 11]. Available 
from: https://www.bat.com/group/sites/UK 9D9KCY.nsf/vwPagesWebLive/DOBYCHA6 

20. JT Group Recognized on CDP’s “Climate A List” and “Water A List” for the 2nd Consecutive Year and Endorses the TCFD Recommendations. Japan Tobacco 
International. 8 December 2020. [Internet]. [cited 2021 Sep 14]. Available from: https://www.jti.com/sites/default/files/default/files/press-
releases/documents/2020/jt_group_cdp_tcfd.pdf 

21. Imperial Names New Nonexecutive Directors [Internet]. Tobacco Reporter. 2021 [cited 2021 Sep 20]. Available from: https://tobaccoreporter. 
com/2021/09/01/imperial-names-new-nonexecutive-directors/ 

22. GGTC. Guidelines for implementation of Article 5.3 of the WHO Framework Convention on Tobacco Control [Internet]. [cited 2021 Jun 22]. Available from: 
https://landing.ggtc.world/2021/03/03/guidelines-for-implementation-of-article-5-3-of-the-who-framework-convention-on-tobacco-control/ 

23. Consolandi C, Phadke H, Hawley J, Eccles RG. Material ESG Outcomes and SDG Externalities: Evaluating the Health Care Sector’s Contribution to the SDGs. 
Organ Environ [Internet]. 2020 Dec 1 [cited 2021 Sep 20];33(4):511–33. Available from: https://doi.org/10.1177/1086026619899795 

24. SDG Impact Rating [Internet]. ISS. [cited 2021 Sep 20]. Available from: https://www.issgovernance.com/esg/impact-un-sdg/sdg-impact-rating/ 

25. Brown N, Bertolotti A, Bugala P, Investments C, Campos T, Churet C, et al. Intergrated Analysis: How Investors are Adressing Environmental, Social and 
Governance Factors in Fundamental Equity Valuation. UNPRI. February 2013. :52. Available from: https://www.unpri.org/download?ac=312 

26. UN PRI- Signatory directory [Internet]. PRI. [cited 2021 Sep 20]. Available from: https://www.unpri.org/signatories/signatory-resources/signatory- directory 

27. Jones D, Bedell B. What are exclusionary trends in sustainable investing? 2021 Apr 26;6. Available from: https://bit.ly/3ktOHR3 

28. Jones and Bedell. What are exclusionary trends in sustainable invest. April 2021. [Internet]. [cited 2021 Sep 20]. Available from: https:// 
www.dbresearch.com/PROD/RPS_EN-PROD/PROD0000000000518186/Q%26A_series%3A_What_are_exclusionary_trends_in_sustai. 
pdf?undefined&realload=t7LLCFWUGFcndDwxl9I6nBCvyfgEAfD8tm4bqhqpvBe1GlOrItZdOW5vwdBNry8v 

29. Escrig-Olmedo E, Fernández-Izquierdo MÁ, Ferrero-Ferrero I, Rivera-Lirio JM, Muñoz-Torres MJ. Rating the Raters: Evaluating how ESG Rating Agencies 
Integrate Sustainability Principles. Sustainability [Internet]. 2019 Jan [cited 2021 Sep 20];11(3):915. Available from: https://www.mdpi. com/2071-1050/11/3/915 

30. Tobacco Investment returns and societal costs. DWS. September 2017. [Internet]. [cited 2021 Sep 20]. Available from: https://www.dws.com/ 
AssetDownload/Index?assetGuid=bd52f01d-1695-49dc-8fd1-5f6a4a7c9b93 

31. Akros Pharma Inc.- History [Internet]. [cited 2021 Sep 10]. Available from: https://www.akrospharma.com/corporate-profile/history/ 

32. Philip Morris to invest $20 mln in firm developing inhaler -report. [Internet]. Reuters. 2016 [cited 2021 Sep 10]. Available from: https://www.reuters. 
com/article/pmi-israel-idUSL8N153292 

33. Commissioner O of the. FDA warns JUUL Labs for marketing unauthorized modified risk tobacco products, including in outreach to youth [Internet]. FDA. FDA; 
2020 [cited 2021 Sep 20]. Available from: https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-warns-juul-labs-marketing- unauthorized-modified-risk-
tobacco-products-including-outreach-youth 

34. PMI acquires 22.61% of Vectura in market purchases [Internet]. London Stock Exchange. 2021 [cited 2021 Sep 10]. Available from: https://www. 
londonstockexchange.com/live-markets/market-data-dashboard/price-explorer 

35. Subramaniam V. Auxly Cannabis stock soars as British tobacco giant Imperial takes 20% stake. Financial Post [Internet]. 2019 Jul 25 [cited 2021 Sep 10]; Available 
from: https://financialpost.com/cannabis/cannabis-business/british-tobacco-company-imperial-brands-enters-the-cannabis-space- with- 123-million-investment-in-
auxly-cannabis 

36. Philip Morris International 2020 Annual Report. Annual Reports, December 2020. Pg 97-109. Available at: 
https://www.annualreports.com/HostedData/AnnualReports/PDF/NYSE_PM_2020.pdf 

37. Independent Auditor’s Report- To the Members of British American Tobacco plc. BAT Annual Report and Form 20-F 2020, 2020. Pg 224-249. Available  at:  
http://www.bat.com/ar/2020/pdfs/BAT_AR20-F_2020_Financial_Statements.pdf 

38. Form 10-Q Vector Group Ltd. Quarterly report [Sections 13 or 15(d)]. SEC, 06 November 2020. Available at: https://sec.report/Document/0000059440- 20-
000041/a2020q3ex991.htm 

39. United States v. Philip Morris (D.O.J. Lawsuit). Public Health Law Center, 2021. Available at: https://www.publichealthlawcenter.org/topics/commercial- tobacco-
control/commercial-tobacco-control-litigation/united-states-v-philip 

 
 
 

13 

http://www.pmi.com/media-center/press-releases/press-details
http://www.bat.com/group/sites/UK
http://www.jti.com/sites/default/files/default/files/press-
http://www.jti.com/sites/default/files/default/files/press-
http://www.issgovernance.com/esg/impact-un-sdg/sdg-impact-rating/
http://www.unpri.org/download?ac=312
http://www.unpri.org/signatories/signatory-resources/signatory-
http://www.dbresearch.com/PROD/RPS_EN-PROD/PROD0000000000518186/Q%26A_series%3A_What_are_exclusionary_trends_in_sustai
http://www.dws.com/
http://www.akrospharma.com/corporate-profile/history/
http://www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-warns-juul-labs-marketing-
http://www/
http://www.annualreports.com/HostedData/AnnualReports/PDF/NYSE_PM_2020.pdf
https://sec.report/Document/0000059440-20-000041/a2020q3ex991.htm
https://sec.report/Document/0000059440-20-000041/a2020q3ex991.htm
https://sec.report/Document/0000059440-20-000041/a2020q3ex991.htm
https://www.publichealthlawcenter.org/topics/commercial-tobacco-control/commercial-tobacco-control-litigation/united-states-v-philip
https://www.publichealthlawcenter.org/topics/commercial-tobacco-control/commercial-tobacco-control-litigation/united-states-v-philip
https://www.publichealthlawcenter.org/topics/commercial-tobacco-control/commercial-tobacco-control-litigation/united-states-v-philip


 استثمارات شركات التبغ الكبرى في شركات األدویة واستحواذھا على شركات األدویة 
 

 

 
 

40. Jim Saunders. $27 million in damages upheld in Florida tobacco case against Philip Morris. Palm Coast Observer, 19 January 2021. Available at: 
https://www.palmcoastobserver.com/article/dollar27-million-in-damages-upheld-in-florida-tobacco-case-against-philip-morris 

41. Certain Pending Litigation Matters and Recent Developments, Exhibit 99.1. SEC. Available 
at:https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/764180/000119312504134253/dex991.htm 

42. U.S. Racketeering Verdict- Big Tobacco Guilty As Charged. Tobacco Free Kids, 02 May 2018 . Available at: https://www.tobaccofreekids.org/what- we-
do/industry-watch/doj 

43.  BAT ranked in top three FTSE 100 ESG performers. BAT, 22 March 2021. Available at: https://british-american-tobacco.befirm.be/bat-ranked-in-top- three-ftse-
100-esg-performers 

44. Human Rights assessment in Philip Morris International. The Danish Institute for Human Rights, 4 May 2017. Available at: 
https://www.humanrights.dk/news/human-rights-assessment-philip-morris-international 

45. Mubasher. Philip Morris bids for new cigarette factory license in Egypt. Zawya, 2 August 2021. Available at: 
https://www.zawya.com/mena/en/business/story/Philip_Morris_bids_for_new_cigarette_factory_license_in_Egypt-SNG_230064602/ 

46.  BATB to invest Tk 322cr for expansion. The Daily Star, 30 July 2021. Available at: 
https://www.thedailystar.net/business/economy/industries/investments/news/batb-invest-tk-322cr-expansion-2140471 

47.  The Scientific Basis of Tobacco Product Regulation. WHO, 2008. Available at: 
https://www.who.int/tobacco/global_interaction/tobreg/publications/9789241209519.pdf 

48. Fiona Barry. CMO Kentucky Biopressing grows Ebola mAb from tobacco. Outsourcing Pharma, 2 September 2014. Available at: 
https://www.outsourcing-pharma.com/Article/2014/09/02/CMO-Kentucky-Bioprocessing-grows-Ebola-mAb-from- 
tobacco?utm_source=copyright&utm_medium=OnSite&utm_campaign=copyright 

49. BAT working on potential COVID-19 vaccine through US bio-tech subsidiary. BAT News Release, 1 April 2020. Available at: 
https://www.bat.com/group/sites/UK 9D9KCY.nsf/vwPagesWebLive/DOBN8QNL 

50. Vectura Acquisition Means Tobacco Giant PMI Will Profit Twice From Smoking. STOP, 16 September 2021. Available at: 
https://exposetobacco.org/news/vectura-acquisition/ 

51. Vectura, Tobacco Tactics, updated 23 September 2021, accessed 26 September 2021. Available at: https://tobaccotactics.org/wiki/vectura/ 

52. Sign-on letter to UK minister Jo Churchill re PMI Vectura. The Lung, 16 September 2021. Available at: https://www.lung.org/getmedia/80a8ae15-7114- 485b-b5b9-
1611fc996f29/sign-on-letter-to-uk-minister-jo-churchill-re-pmi-vectura.pdf 

53. The World’s Biggest Tobacco Company Has No Business in Health. STOP, 13 August 2021. Available at: https://exposetobacco.org/news/vectura- pmi- takeover/ 

54. Julia Kollewe and Rob Davies. Inhaler firm Vectura removed from conference over Philip Morris takeover. The Guardian, 16 September 2021. Available at: 
https://www.theguardian.com/business/2021/sep/16/tobacco-philip-morris-takeover-uk-inhaler-vectura-health 

55. Alex Ralph. Pharma events bar Vectura after its takeover by Marlboro cigarette maker Philip Morris. The Times, 20 September 2021. Available at: 
https://www.thetimes.co.uk/article/pharma-events-bar-vectura-after-its-takeover-by-marlboro-cigarette-maker-philip-morris-tnjbb99w2 

56. Re: Proposed acquisition of Vectura Group plc. (Vectura) by Philip Morris International Global Services Inc. (PMI). Tobacco Free Portfolios,12 August 
2021.Available at: https://www.pcrs-uk.org/sites/pcrs-uk.org/files/PMI%20Vectura%20letter%2011%20August_FINAL%203.pdf 

57. Mary Assunta. Good country practices in the implementation of WHO FCTC Article 5.3 and its guidelines. WHO Framework Convention on Tobacco 
Control, 15 January 2018. Available at: https://www.who.int/fctc/publications/fctc-article-5-3-best-practices.pdf 

58. What is the “Engle Progeny’ Litigation? Tobacco Control Legal Consortium. Public Health Law Center, September 2015. Available at: 
https://publichealthlawcenter.org/sites/default/files/resources/tclc-fs-engle-progeny-2015.pdf 

59. Joint statement on the implications of Philip Morris International’s acquisition of Vectura. Forum of International Respiratory Societies, January 
14, 2022. Available at: https://www.firsnet.org/resources/position-statements/position-statements-article/170-joint-statement-on-the-implications-
of-philip-morris-international-s-acquisition-of-vectura 

60. Dalmeet Singh Chawla. Tobacco publishing ban for researchers at industry-owned firms. Nature, January 28, 2022. Available at: 
https://www.nature.com/articles/d41586-022-00197-1 

61. UPDATE 2-Canada approves Medicago's plant-based COVID-19 vaccine for adults. Reuters, February 24, 2022. Available at: 
https://www.reuters.com/article/health-coronavirus-medicago-canada-idCNL4N2UZ4VD  

See also: Canada approves Medicago's plant-based COVID-19 vaccine for adults. Reuters, February 24, 2022. Available at: 
https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/canada-approves-medicagos-plant-based-covid-19-vaccine-adults-2022-02-24/ 

 
 

expose     

tobacco 

.org 

 

 

 

14 

http://www.palmcoastobserver.com/article/dollar27-million-in-damages-upheld-in-florida-tobacco-case-against-philip-morris
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/764180/000119312504134253/dex991.htm
https://www.tobaccofreekids.org/what-we-do/industry-watch/doj
https://www.tobaccofreekids.org/what-we-do/industry-watch/doj
https://www.tobaccofreekids.org/what-we-do/industry-watch/doj
https://www.tobaccofreekids.org/what-we-do/industry-watch/doj
https://british-american-tobacco.befirm.be/bat-ranked-in-top-three-ftse-100-esg-performers
https://british-american-tobacco.befirm.be/bat-ranked-in-top-three-ftse-100-esg-performers
https://british-american-tobacco.befirm.be/bat-ranked-in-top-three-ftse-100-esg-performers
https://www.humanrights.dk/news/human-rights-assessment-philip-morris-international
http://www.zawya.com/mena/en/business/story/Philip_Morris_bids_for_new_cigarette_factory_license_in_Egypt-SNG_230064602/
http://www.thedailystar.net/business/economy/industries/investments/news/batb-invest-tk-322cr-expansion-2140471
http://www.who.int/tobacco/global_interaction/tobreg/publications/9789241209519.pdf
http://www.outsourcing-pharma.com/Article/2014/09/02/CMO-Kentucky-Bioprocessing-grows-Ebola-mAb-from-
http://www.bat.com/group/sites/UK
http://www.lung.org/getmedia/80a8ae15-7114-
http://www.theguardian.com/business/2021/sep/16/tobacco-philip-morris-takeover-uk-inhaler-vectura-health
http://www.thetimes.co.uk/article/pharma-events-bar-vectura-after-its-takeover-by-marlboro-cigarette-maker-philip-morris-tnjbb99w2
http://www.pcrs-uk.org/sites/pcrs-uk.org/files/PMI%20Vectura%20letter%2011%20August_FINAL%203.pdf
http://www.pcrs-uk.org/sites/pcrs-uk.org/files/PMI%20Vectura%20letter%2011%20August_FINAL%203.pdf
http://www.who.int/fctc/publications/fctc-article-5-3-best-practices.pdf
https://publichealthlawcenter.org/sites/default/files/resources/tclc-fs-engle-progeny-2015.pdf
https://www.firsnet.org/resources/position-statements/position-statements-article/170-joint-statement-on-the-implications-of-philip-morris-international-s-acquisition-of-vectura
https://www.firsnet.org/resources/position-statements/position-statements-article/170-joint-statement-on-the-implications-of-philip-morris-international-s-acquisition-of-vectura
https://www.nature.com/articles/d41586-022-00197-1


 استثمارات شركات التبغ الكبرى في شركات األدویة واستحواذھا على شركات األدویة 
 

 

 

 
62. Dan Stanton. British American Tobacco launches plant-based biotech KBio. BioProcess International; January 10, 2022. Available at: 

https://bioprocessintl.com/bioprocess-insider/global-markets/british-american-tobacco-launches-plant-based-biotech-kbio/  

63. BAT creates biotech company KBio to accelerate development of existing plant-based technology. News Release, BAT; January 07, 2022. 
Available at: https://www.bat.com/group/sites/UK__9D9KCY.nsf/vwPagesWebLive/DOCAEN9M  

64. Richard Craver. BAT expands biopharma initiative with standalone U.K. company. Journal Now; January 10, 2022. Available at: 
https://journalnow.com/business/local/bat-expands-biopharma-initiative-with-standalone-u-k-company/article_92151356-7220-11ec-8ff6-
332a9fc90413.html  

65. Fooks, G., Gilmore, A., Collin, J. et al. The Limits of Corporate Social Responsibility: Techniques of Neutralization, Stakeholder Management 
and Political CSR. J Bus Ethics 112, 283–299 (2013). Available at: https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10551-012-1250-5. See also: 
COVID-19, Tobacco Tactics, updated 15 June 2021. Available at: https://tobaccotactics.org/wiki/covid-19/  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 العرفان والتألیف

 
، وھو  )GGTC(أعدت ھذا الملخص دیبورا سي لحساب المركز العالمي للحوكمة الرشیدة في مكافحة التبغ  

 .، المعني بمراقبة دوائر صناعة التبغSTOPشریك 
عنوانھا   اإلنترنت  عبر  دراسیة  حلقة  من  مستمدة  مدخالت  على  بناء  قطاع  "صدر  في  التبغ  استثمارات 

شارك فیھا دوغالس بتشیر، طبیب وشاریار حسن ولویس لورانس ولیس ھاغین  "  یدالنیةالمستحضرات الص
وإرین  .  وآخرین جونستون  وترایسي  لوندت  وإیمي  سیلفر  وكارین  اسونتا  ماري  من  إضافیة  مدخالت 

.  التدقیق اللغوي والبحث والدعم التحریري من قِبل أمبیكا ناراین .  ساندبیرغ وجورجي ألداي وإیما غرین
تصمیم انفوجرافیك الخط الزمني من قِبل لیسلي  ).  Vital Strategies(صمیم من قِبل فیتال ستراتیجیز  الت 
 .من قِبل أمبیكا ناراین 2022محدث في فبرایر . لیم
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