
 

مؤتمر األطراف في اتفاقية منظمـة 
الصـــحة العالميـــة اإلطاريـــة بشـــأن 

   مكافحة التبغ

  

   سةداالسالدورة 
 ٢٠١٤ أكتوبر/ تشرين األول ١٨  ٢٠١٤ برأكتو / األولتشرين  ١٨- ١٣موسكو، االتحاد الروسي، 

  
  
  
  

  قــرار
  
  

FCTC/COP6(6)   بمنتجات التبغحالة بروتوكول القضاء على االتجار غير المشروع  
  

  مؤتمر األطراف،
  

  ؛من اتفاقية المنظمة اإلطارية (االتجار غير المشروع بمنتجات التبغ) ١٥المادة  يراعيإذ 
  

 االتجـــار علـــى القضـــاء بروتوكـــولالـــذي اعتمـــد بـــه مـــؤتمر األطـــراف  FCTC/COP5(1)وٕاذ يـــذكر بقـــراره 
  ؛التبغ بمنتجات المشروع غير

  
 األطـــراف مـــؤتمر دورة مـــع الـــدورة األولـــى الجتمـــاع األطـــراف ســـتعقد بـــاالقترانوٕاذ يضـــع فـــي االعتبـــار أن 

  ؛البروتوكول نفاذ بدء بعد التالية العادية
  

بـــين كـــل قطاعـــات الحكومـــة فيمـــا وٕاذ يضـــع فـــي الحســـبان أهميـــة التعـــاون والتنســـيق المتعـــددي القطاعـــات 
وسـواها  وٕانفاذ القانون والشـؤون الخارجيـة والتجـارة والعـدل والضرائب الصحة والجمارك إداراتالمعنية، بما في ذلك 

  ،من اتفاقية المنظمة اإلطارية ١٥أجل تنفيذ البروتوكول والمادة  ، منمن الهيئات، حسب االقتضاء
  
 الموافقــة أو قبولــه أو البروتوكــول علــى إلــى التصــديق اتفاقيــة المنظمــة اإلطاريــةجميــع األطــراف فــي  يــدعو -١

 البروتوكول بأسرع ما يمكن؛ نفاذ يبدأ كي وذلك فرصة، أقرب إليه في االنضمام أو رسمياً  تأكيده أو عليه
 
إلـى مسـاندة ودعـم بـدء نفـاذ البروتوكـول، بوسـائل منهـا  اتفاقية المنظمة اإلطاريةجميع األطراف في  يدعو -٢

المنتــديات المالئمــة التابعــة لمنظمــة الجمــارك العالميــة ومكتــب األمــم المتحــدة المعنــي بالمخــدرات والجريمــة ومنظمــة 
 التجارة العالمية وسائر المنظمات الدولية المعنية المنضمين لعضويتها؛

 
 أمانة االتفاقية ما يلي: يطلب من -٣
 

 رسـمياً  تأكيـده أو عليـه الموافقـة أو قبولـه أو البروتوكـول علـى ن تواصل التشجيع على التصـديقأ  ) أ(
إليه، بوسائل منها عقد اجتماعات وجهـًا لوجـه أو بطـرق إلكترونيـة، وبتعزيـز اسـتخدام القـوائم  االنضمام أو

 البروتوكول؛المرجعية للتقييم الذاتي من جانب كل القطاعات الحكومية المشاركة في تنفيذ 
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أن تحدد وتنشئ، في أقرب وقت ممكن، فريق خبراء يضم ما ال يتجاوز عـدده خبيـرين لكـل إقلـيم   (ب)
 الطلــب، تقــديم الــدعم التقنــي والمشــورة القانونيــة، عنــدمــن أقــاليم المنظمــة وُيكلــف بــدعم أمانــة االتفاقيــة فــي 

سـير تبـادل المعلومـات والخبـرات ومواجهـة وتي في ذلك شؤون الجمـارك وٕادارة الضـرائب وٕانفـاذ القـانون، بما
المشــكالت فيمــا بــين األطــراف، بمــا يشــمل الممارســات الجيــدة القائمــة والفــرص الســانحة فــي مجــال تنفيــذ 

 أحكام البروتوكول؛

أكثــر فــأكثر مــع منظمــة الجمــارك العالميــة ومكتــب األمــم المتحــدة المعنــي بالمخــدرات  أن تشــارك  (ج)
العالميــــة وســــائر المنظمــــات الدوليــــة المعنيــــة، وغيرهــــا مــــن الهيئــــات، حســــب والجريمــــة ومنظمــــة التجــــارة 

االقتضــاء، مــن أجــل تحديــد ســبل تســريع بــدء نفــاذ البروتوكــول، وخصوصــًا مــن خــالل تيســير المناقشــات 
 المتعددة القطاعات؛

ي طــراف الراغبــة فــي التقــدم فــرات الالزمــة داخــل األمانــة لــدعم األتطــوير وٕاتاحــة القــدأن تواصــل   (د)
 من اتفاقية المنظمة اإلطارية ويشملها البروتوكول؛ ١٥عملها في المجاالت التي تشملها المادة 

  ؛التقني والمالي لألطراف في تنفيذ البروتوكولأن تحدد آليات للدعم   (هـ)

  أن تقدم تقريرًا عن األنشطة التي اضطلعت بها إلى االجتماع السابع لمؤتمر األطراف.  (و)
  
  

  )٢٠١٤تشرين األول/ أكتوبر  ١٨، الخامسة(الجلسة العامة 
  
  

=     =     =  


