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تقـديم تقريــر عـن أثـر العمـل الــذي  منهـا رلبــت فيهـا مـن المـدير العــام عـدة أمـو راتيجية الدوائيـة المنقحـة التـي طاالسـت
تقــوم بــه منظمــة التجــارة العالميــة فيمــا يتعلــق بالسياســات الدوائيــة الوطنيــة واألدويــة األساســية، بمــا فــي ذلــك تقــديم 
توصــيات بخصــوص التعــاون مــع منظمــة التجــارة العالميــة. ومنــذ ذلــك الحــين تعمــل منظمــة الصــحة العالميــة علــى 

لصحة العمومية والسياسات التجارية مع التركيز بوجه خاص، ولـيس حصـرًا، علـى المحور المشترك بين سياسات ا
الصحة العمومية وحماية الملكية الفكرية. وغالبًا ما يتم العمل بالتعاون الوثيق مع منظمة التجارة العالمية والمنظمة 

  العالمية للملكية الفكرية والمنظمات الدولية األخرى المعنية.
  
نشـــرت أمانتـــا منظمـــة الصـــحة العالميـــة ومنظمـــة التجـــارة العالميـــة، علـــى نحـــو مشـــترك،  ٢٠٠٢وفـــي عـــام   -٤

وتتناول الدراسة اتفاقات منظمـة التجـارة العالميـة  ١.اتفاقات منظمة التجارة العالمية والصحة العموميةدراسة بعنوان 
ذات الصلة، وتبحث الروابط بين السياسات التجارية والصحية، كي تمكِّن مسؤولي التجـارة والصـحة، علـى السـواء، 

  من أن يفهموا آثار هذه الروابط ويرصدوها على نحو أفضل.
  
بشـــأن  ٢٦-٥٩ج ص عالخمســـون القـــرار اعتمـــدت جمعيـــة الصـــحة العالميـــة التاســـعة و  ٢٠٠٦وفـــي عـــام   -٥

التجــارة والصــحة الــدوليتين، الــذي يجســد طلــب المعلومــات عــن اآلثــار الممكنــة للتجــارة الدوليــة واالتفاقــات التجاريــة 
من المدير العام في هذا القرار عدة أمـور منهـا "تقـديم الـدعم إلـى لبت إلى الصحة والسياسات الصحية. وط بالنسبة

ًء علــى طلبهــا وبالتعــاون مــع المنظمــات الدوليــة المختصــة، فــي جهودهــا الراميــة إلــى صــياغة الــدول األعضــاء، بنــا
سياســات متســقة تتنــاول العالقــة بــين التجــارة والصــحة" و"مواصــلة التعــاون مــع المنظمــات الدوليــة المختصــة لــدعم 

ذلــك اســتنباط وتقاســم  تســاوق السياســات بــين قطــاعي التجــارة والصــحة علــى الصــعيدين اإلقليمــي والعــالمي، بمــا فــي
البّينات بشأن العالقة بين التجارة والصحة". ولتنفيـذ هـذا القـرار أعـدت األمانـة منشـورًا يبحـث الطـرق التـي تـؤثر بهـا 
التجارة في الصحة، شمل عـددًا مـن دراسـات الحالـة بشـأن أفضـل طريقـة إلنجـاز السياسـات التـي تتضـمن األهـداف 

ى إعداد منشـور وأداة تقيـيم بخصـوص التجـارة والصـحة العموميـة مصـمم مـن وتعكف المنظمة حاليًا عل ٢الصحية.
أجـــل مســـاعدة راســـمي السياســـات الوطنيـــة علـــى وضـــع االعتبـــارات الخاصـــة بالسياســـة الصـــحية فـــي االعتبـــار لـــدى 

  صياغة السياسة التجارية.
  
موميـة واالبتكـار والملكيـة وبعد أن اعتمدت جمعية الصحة العالمية االستراتيجية العالمية بشأن الصحة الع  -٦

بمبـــادرة مـــن المـــدير العـــام لمنظمـــة الصـــحة العالميـــة واصـــلت أمانـــات كـــل مـــن منظمـــة  ٢٠٠٨،٣الفكريـــة فـــي عـــام 
الصــحة العالميــة والمنظمــة العالميــة للملكيــة الفكريــة ومنظمــة التجــارة العالميــة توطيــد أركــان تعاونهــا بشــأن المســائل 

يــة الفكريــة، مــع االســتفادة مــن ميــزة مجــاالت الخبــرة المختلفــة لهــذه المنظمــات ذات الصــلة بالصــحة العموميــة والملك
والتعــاون الثالثــي مصــمَّم علــى نحــو يعــزز تحســين فهــم الصــلة بــين سياســات الصــحة العموميــة والملكيــة  الــثالث.

اليتهــا الفكريــة، وتعزيــز تنفيــذ تلــك السياســات علــى نحــو يــدعم بعضــه بعضــًا، كــي تــتمكن كــل منظمــة مــن الوفــاء بو 
إلـى  ٤بفعالية أكبـر. وقـد بـدأت المنظمـات الـثالث سلسـلة مـن النـدوات التقنيـة بخصـوص مسـائل السياسـات الراهنـة،

                                                           
١    WTO Agreements and public health: a joint study by the WHO and the WTO Secretariat. Geneva, World 

Health Organization and World Trade Organization, 2002.                                                                                     
  .http://www.who.int/trade/resource/wtoagreements/en/index.htmlمتاح في: 

٢    Blouin C, Heymann J and Drager N, eds. Trade and health: seeking common ground. Montreal, McGill-

Queen’s University Press, 2007.                                                                                                                                  

 .١٦-٦٢ج ص عو ٢١-٦١ج ص عانظر القرارين     ٣

تم حتى اآلن تنظيم ندوتين بشأن إتاحة األدوية، إحداهما ركزت على معلومات البراءات واألخرى ركزت على سياسات     ٤
 ).http://www.who.int/phi/implementation/trilateral_cooperation/en/index.htmlالتسعير والشراء (انظر 
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تعزيــز اإلتاحــة واالبتكــار الطبــي: نقــاط التقــاطع بــين الصــحة العموميــة والملكيــة الفكريــة جانــب دراســة ثالثيــة بعنــوان 
  ١.والتجارة

  
الصـلة بالتجـارة والتـي تـم االضـطالع بهـا منـذ الـدورة الرابعـة لمـؤتمر أنشطة مكافحة التبغ المحـددة ذات 

  األطراف، بما في ذلك التعاون مع منظمة التجارة العالمية
  
لمنظمــة الصــحة العالميــة مركــز مراقــب فــي اجتماعــات األجهــزة الرئاســية المعنيــة التابعــة لمنظمــة التجــارة   -٧

نب التجارية لحقوق الملكية الفكريـة (مجلـس تـريبس)، والـذي يتـولى مجلس للجواالعالمية وتشارك فيها. ويشمل ذلك 
مسؤولية إدارة ورصد اتفاق تريبس، واللجنة المعنية بالحواجز التقنية للتجـارة. وفـي سـياق تـدابير مكافحـة التبـغ التـي 

ابعين لمنظمـة ُطرحت كشواغل تقلق أعضـاء منظمـة التجـارة العالميـة أثنـاء اجتماعـات هـذين الجهـازين الفـرعيين التـ
التجـــارة العالميـــة، قـــدمت منظمـــة الصـــحة العالميـــة، بالتنســـيق مـــع أمانـــة االتفاقيـــة معلومـــات عـــن اتفاقيـــة المنظمـــة 
اإلطاريـــة ومبادئهـــا التوجيهيـــة الخاصـــة بالتنفيـــذ، وعـــن اآلثـــار المترتبـــة فـــي مجـــال الصـــحة العموميـــة نتيجـــة تـــدابير 

منظمة الصحة العالمية أيضًا، بالتنسـيق مـع أمانـة االتفاقيـة، زودت  كما أن ٢مكافحة التبغ، والتي تجري مناقشتها.
اللجنــة المعنيــة بـــالحواجز التقنيــة للتجـــارة بأحــدث المعلومـــات عــن مختلــف التطـــورات فيمــا يتعلـــق باتفاقيــة المنظمـــة 

اإلطاريـة، وشاركت كذلك منظمة التجارة العالمية بصفة مراقب في مختلـف اجتماعـات اتفاقيـة المنظمـة  ٣اإلطارية.
، والمفاوضـات المختتمـة مـؤخرًا بخصـوص ٢٠١٠بما في ذلك الدورة الرابعة لمؤتمر األطراف التي ُعقدت فـي عـام 

على االتجار غير المشروع بمنتجات التبغ. وأخيرًا فإن منظمة التجارة العالمية عضو في القضاء مسّودة بروتوكول 
  ٤خصصة المعنية بمكافحة التبغ.تالم فرقة عمل األمم المتحدة المشتركة بين الوكاالت

  
وشمل  .مباشرة من جانب أمانة االتفاقية وأمانة منظمة الصحة العالميةالتقني إلى البلدان وتم تقديم الدعم   -٨

ذلك إسداء المشورة تلبية لطلبات الحكومات التي تلقت تهديدات بطعون في مجـالي التجـارة أو االسـتثمار إذا نفـذت 
البلدان المعنية التدابير التي تعتزم اتخاذها لمكافحة التبغ. وفي هذه الحالة تم تقـديم الـدعم فـي شـكل معلومـات عـن 

وجيهيــة للتنفيــذ، وعــن التــدابير المماثلــة التــي اتخــذتها حكومــات أخــرى. األعمــال التحضــيرية لالتفاقيــة والمبــادئ الت
وتواصل أيضًا أمانة منظمة الصحة العالمية وأمانة االتفاقية تقديم الدعم القـانوني والتقنـي إلـى الـدول األعضـاء فـي 

                                                           
  لالطالع على األنشطة المختلفة، بما في ذلك الدراسة الثالثية، انظر:     ١

http://www.who.int/phi/implementation/trilateral_cooperation/en/index.html. 

تشـرين الثـاني/  -وتشـرين األول/ أكتـوبر ٢٠١١زيـران/ يونيـو انظر محاضـر اجتماعـات مجلـس تـريبس المعقـودة فـي ح    ٢
-٢١٦، الفقــرات IP/C/M/66، والمســجلة بالترتيــب فــي وثــائق منظمــة التجــارة العالميــة ٢٠١٢وشــباط/ فبرايــر  ٢٠١١نــوفمبر 
. وانظر أيضًا محاضـر لجنـة الحـواجز التقنيـة ٢٢٩-٢١٨، الفقرات IP/C/M/69؛ و٤٥٥-٤٣٨، الفقرات IP/C/M/67؛ و٢٢٧

المســجلة بالترتيــب فــي  - ٢٠١٢وآذار/ مــارس  ٢٠١١وتشــرين الثــاني/ نــوفمبر  ٢٠١١للتجــارة المعقــودة فــي حزيــران/ يونيــو 
، G/TBT/M/56؛ و٢١٤-٢١٠، الفقــــرات G/TBT/M/55؛ و٤٦-٣٣، الفقــــرات G/TBT/M/54وثــــائق منظمــــة التجــــارة العالميــــة 

  .١٨٩الفقرة 
علــى ســبيل المثــال قامــت منظمــة الصــحة العالميــة فــي اجتمــاع اللجنــة المعنيــة بــالحواجز التقنيــة للتجــارة الــذي ٌعقــد فــي     ٣

بتزويـــد أعضـــاء منظمـــة التجـــارة العالميـــة بأحـــدث المعلومـــات عـــن التطـــورات فيمـــا يتعلـــق بالمفاوضـــات  ٢٠١١آذار/ مـــارس 
قضـــاء علـــى االتجـــار غيـــر المشـــروع بمنتجـــات التبـــغ. كمـــا أبلغـــت منظمـــة الصـــحة العالميـــة الخاصـــة بمســـّودة بروتوكـــول ال

، الفقرتـان G/TBT/M/53األعضاء بالتطورات الحادثة في الدورة الرابعة لمؤتمر األطراف (انظر وثيقة منظمـة التجـارة العالميـة 
٣٥٤-٣٥٣.( 

بخصــوص االتســاق علــى نطــاق  ٢٠١٢فــي تمــوز/ يوليــو  اعتمــد مجلــس األمــم المتحــدة االقتصــادي واالجتمــاعي قــراراً     ٤
وبرامجهـــا منظومـــة األمـــم المتحـــدة بشـــأن مكافحـــة التبـــغ، ودعـــا "جميـــع أعضـــاء فرقـــة العمـــل وســـائر صـــناديق األمـــم المتحـــدة 

  ).E/2012/L.18ووكاالتها المتخصصة أن تسهم، حسب االقتضاء، في تحقيق أهداف االتفاقية اإلطارية ..." (القرار 
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باإلضـافة إلـى تنفيـذ  منظمة الصحة العالمية واألطراف في اتفاقية المنظمة اإلطارية فيما يتعلق بهـذه الطعـون، هـذا
أنشطة الدعوة لدى البلدان لـدعمها فـي مقاومـة هـذه التهديـدات مـن دوائـر صـناع التبـغ بـالطعون فـي مجـالي التجـارة 

  واالستثمار.
  
ـــ  -٩ ـــة االتفاقيـــة بانتظـــام المعلومـــات مـــع أمانـــة منظمـــة التجـــارة العالميـــة، بمـــا فـــي ذلـــك الشـــعب  توتبادل أمان

باتفـــاق تـــريبس والحـــواجز التقنيـــة للتجـــارة، ومكتـــب المـــدير العـــام لمنظمـــة التجـــارة المســـؤولة عـــن المســـائل الخاصـــة 
اجتمـاع رئـيس أمانـة االتفاقيـة بالمـدير العـام لمنظمـة  ٢٠١١العالمية. وعالوة على ذلك ففي تشرين الثاني/ نـوفمبر 

  ١التجارة العالمية من أجل مناقشة القضايا محل االهتمام المشترك.
  

اتفاقات االستثمار الدولية القلق على وجه الخصوص في سياق الطعـون الجاريـة ضـد التـدابير التـي وتثير   -١٠
تتخذها األطراف لمكافحة التبغ. وعلى الرغم من تقديم الدعم إلى األطراف التي تواجه حاليـًا هـذه الطعـون الخاصـة 

شــمل كثيــر منهــا بلــدانًا ناميــة، يــدل علــى أنــه باالســتثمار فــإن كبــر عــدد اتفاقــات االســتثمار الدوليــة القائمــة، والتــي ي
ينبغي بذل الجهود من أجل بحث أفضل طريقة لضمان أن تحتفظ األطراف فـي اتفاقيـة المنظمـة اإلطاريـة بمسـاحة 
كافيــة التخــاذ قــرارات السياســة العامــة، بمــا فــي ذلــك اتخــاذ التــدابير الكفيلــة بحمايــة الصــحة. ويتمتــع مــؤتمر األمــم 

والتنمية بخبرة واسعة ولديه معلومات مستفيضة فيما يتعلق باتفاقات التجارة الدولية، كما يعمـل عـن  المتحدة للتجارة
كثب مع البلدان النامية بشأن هذه المسائل وغيرها. وتنخرط أمانة االتفاقية في أنشطة الدعم المتبادل وتخـوض فـي 

نميــة والتــي ترمــي إلــى مســاعدة البلــدان الناميــة فــي المناقشــات الجاريــة مــع أمانــة مــؤتمر األمــم المتحــدة للتجــارة والت
جهودهـا مــن أجــل ضـمان أال تحــد اتفاقاتهــا الدوليــة السـابقة والمســتقبلية الخاصــة باالســتثمار مـن قــدرتها علــى اتخــاذ 

  التدابير الكفيلة بحماية الصحة العمومية.
  

األطــراف الرابعــة والخامســة، فيمــا  ومتابعــة لهــذه الخطــوات المتخــذة فــي الفتــرة الفاصــلة بــين دورتــي مــؤتمر  -١١
يتعلـــق بمســـائل مكافحـــة التبـــغ ذات الصـــلة بالتجـــارة، أصـــبح جليـــًا أن مـــن الضـــروري تعزيـــز تبـــادل المعلومـــات بـــين 
وزارات الصحة ووزارات التجارة لدى األطراف في اتفاقية المنظمة اإلطارية. وتتضح ضرورة تعزيـز التعـاون وتبـادل 

التـي يتخـذها األعضــاء فـي منظمــة التجـارة العالميـة الــذين هـم أيضـًا أطــراف فـي اتفاقيــة  المعلومـات مـن أن التــدابير
المنظمــة اإلطاريــة تــتم مناقشــتها مــرارًا وتكــرارًا فــي منظمــة التجــارة العالميــة، وخصوصــًا فــي مجلــس تــريبس واللجنــة 

ة الصحة العالميـة فـي حلقـة عمليـة فـي المعنية بالحواجز التقنية للتجارة. ولهذه الغاية شاركت أمانة االتفاقية ومنظم
جمعـــت بـــين الخبـــراء األفارقـــة فـــي مجـــاالت التجـــارة والصـــحة العموميـــة كـــي يبحثـــوا  ٢٠١١كينيـــا فـــي تمـــوز/ يوليـــو 

ويعرفوا عن مسائل مكافحة التبغ ذات الصلة بالتجارة. وفي نفس السياق نظمت أمانـة االتفاقيـة حلقـة دراسـية بشـأن 
، ودعيـت إلـى المشـاركة فيهـا مختلـف المنظمـات ٢٠١١نيف في تشرين الثاني/ نـوفمبر هذه المسائل، ُعقدت في ج

  الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية ذات الخبرات المالئمة في هذا الصدد. 
  

وفـــي إطـــار الجهـــود األوســـع نطاقـــًا المبذولـــة مـــن أجـــل تشـــجيع التواصـــل وتبـــادل المعلومـــات بـــين مســـؤولي   -١٢
اجتماعًا  ٢٠١٢لدى األطراف في اتفاقية المنظمة اإلطارية عقدت أمانة االتفاقية في آذار/ مارس  التجارة والصحة

دعيت إليه مراكز االتصال المعنية بالتجارة والصحة من البعثات الدائمة في جنيف ومن العواصم من أجل مناقشة 
ة ريــة. كمـــا أن أمانــة منظمـــة الصــحة العالميـــالمســائل ذات الصــلة بالتجـــارة والمالئمــة لتنفيـــذ اتفاقيــة المنظمـــة اإلطا

جنوب شرق آسـيا وٕاقلـيم غـرب المحـيط الهـادئ التـابعين لمنظمـة الصـحة العالميـة  نظمت مشاورات إقليمية في إقليم
للتشجيع على بحث المسائل ذات الصلة بالتجارة والتبـغ والتعـاون عبـر الحكومـات. وشـاركت أمانـة  ٢٠١٢في عام 

  مية في هذين النشاطين بهدف تقديم المعلومات التقنية عن اتفاقات التجارة ذات الصلة.منظمة التجارة العال

                                                           
 .http://www.who.int/fctc/wto_fctc/en/index.htmlلمزيد من المعلومات، انظر     ١
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مكافحـــة وبـــاء التبـــغ فـــي عصـــر تحريـــر أعـــدت منظمـــة الصـــحة العالميـــة ورقـــة بعنـــوان  ٢٠٠١وفـــي عـــام   -١٣
 ٢٠١٢٢وأعدت منظمة الصـحة العالميـة فـي عـام  ١، أسهمت فيها بالمدخالت أمانة منظمة التجارة العالميةالتجارة

  .مكافحة وباء التبغ في عصر جديد لتحرير التجارة واالستثمارتحديثًا لهذه الورقة بعنوان 
  

  خيارات التعاون مع منظمة التجارة العالمية بشأن مسائل مكافحة التبغ ذات الصلة بالتجارة
  

  لعالميةالترتيبات المؤسسية للتعاون مع منظمة التجارة ا
  

فـــي هـــذا المجـــال الواســـع للصـــحة العموميـــة والتجـــارة اســـتمر لـــبعض الوقـــت التعـــاون مـــع منظمـــة التجـــارة   -١٤
ـــتظم، بجمـــع  ـــة، علـــى نحـــو من ـــين أعـــاله. وفـــي الوقـــت الـــراهن تقـــوم منظمـــة الصـــحة العالمي ـــة، كمـــا هـــو مب العالمي

العالمية ومنظمـة التجـارة العالميـة، وحيـث المعلومات عن المجاالت التي تتداخل فيها والية كل من منظمة الصحة 
يلـــزم تنســـيق األنشـــطة بصـــورة أوثـــق. وتشـــمل هـــذه األنشـــطة الســـالمة الغذائيـــة وصـــحة الحيـــوان والتأهـــب للجـــوائح 
ومكافحــة التبــغ وتوســيم األغذيــة والخــدمات الصــحية وتنقــل المــوظفين الصــحيين. وتتحــرى منظمــة الصــحة العالميــة 

جــارة العالميــة فــي إنشــاء آليــة واســعة النطــاق للتنســيق بــين الصــحة العموميــة والتجــارة. ُســبل التشــارك مــع منظمــة الت
وبالنظر إلى الخبرة اإليجابية في عمليـة التعـاون الثالثـي فـي مجـال الصـحة العموميـة والملكيـة الفكريـة، يمكـن لنـوع 

قًا بين مسائل السياسات التجارية مماثل من آليات التنسيق أن يعزز تبادل المعلومات في نقاط التقاطع األوسع نطا
  وسياسات الصحة العمومية.

  
  اآلليات المستمدة من والية اتفاقية المنظمة اإلطارية

  
وهنــاك عــدد مــن األحكــام فــي اتفاقيــة المنظمــة اإلطاريــة تشــير مباشــرة إلــى مســألة التعــاون مــع المنظمــات   -١٥

لتعـــاون، حســـب االقتضـــاء، مـــع المنظمـــات الحكوميـــة مـــن االتفاقيـــة علـــى ا ٥-٥الحكوميـــة الدوليـــة. وتـــنص المـــادة 
الدوليـــــة ذات الطـــــابع الـــــدولي وذات الطـــــابع اإلقليمـــــي وغيرهـــــا مـــــن الهيئـــــات مـــــن أجـــــل تحقيـــــق غايـــــات االتفاقيـــــة 

تشـجع األطـراف علـى التعـاون فـي عـدة منظمـات  ٥-٢٠والبروتوكوالت التي هي أطراف فيهـا. وبالمثـل فـإن المـادة 
الدوليــة ذات الطــابع اإلقليمــي وذات الطــابع الــدولي، علــى تعزيــز وتشــجيع تقــديم المــوارد  منهــا المنظمــات الحكوميــة

التقنيــة والماليــة إلــى أمانــة االتفاقيــة لمســاعدة األطــراف مــن البلــدان الناميــة والبلــدان التــي تمــر اقتصــاداتها بمرحلــة 
ـــة علـــى أن تتعـــاون األطـــراف مباشـــرة  ٢٢انتقاليـــة. وعـــالوة علـــى ذلـــك تـــنص المـــادة  أو مـــن خـــالل الهيئـــات الدولي

المختصــة علــى تعزيــز قــدرتها علــى الوفــاء بالتزاماتهــا بموجــب االتفاقيــة، بمــا فــي ذلــك نقــل الخبــرات التقنيــة والعلميــة 
  والقانونية ونقل التكنولوجيا.

  
مــن االتفاقيــة مــؤتمر األطــراف بــأن يطلــب، حســبما يكــون مناســبًا،  ٢٥(ز) والمــادة ٥-٢٣وتكلــف المــادة   -١٦

الحصــول علــى الخــدمات والتعــاون والمعلومــات مــن المنظمــات والهيئــات المختصــة التابعــة لمنظومــة األمــم المتحــدة 
وغيرهـــا مـــن المنظمـــات الحكوميـــة الدوليـــة، الدوليـــة منهـــا واإلقليميـــة، بغيـــة تعزيـــز تنفيـــذ اتفاقيـــة المنظمـــة اإلطاريـــة. 

أمانة االتفاقية تأمين التنسيق الالزم مع المنظمات  ) ضمن قائمة وظائفه(٣-٢٤وباإلضافة إلى هذا تدرج المادة 
المختصــة الحكوميــة الدوليــة األخــرى، الدوليــة منهــا واإلقليميــة وغيرهــا مــن الهيئــات. ووفقــًا للتكليفــات المــذكورة أعــاله 

أن تقــوم أمانــة االتفاقيــة بمــا يلــي: التعــاون مــع أمانــة منظمــة  FCTC/COP4(18)طلــب مــؤتمر األطــراف فــي القــرار 
التجارة العالمية بهدف تبادل المعلومات عن مسائل مكافحة التبغ ذات الصـلة بالتجـارة؛ ورصـد المنازعـات التجاريـة 

                                                           
  .WHO/NMH/TFI/01.4 الوثيقة انظر    ١
 .http://whqlibdoc.who.int/publications/2012/9789241503723_eng.pdfمتاح في     ٢
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بخصوص تدابير مكافحة التبغ المتعلقة باتفاقية المنظمة اإلطارية وسائر المسائل المتعلقة بالتجارة والتي تهـم تنفيـذ 
المسائل المتعلقة بالتجارة بين األطراف في اتفاقية المنظمـة اإلطاريـة أحكام االتفاقية؛ وتيسير تبادل المعلومات عن 

وذلــك عـــن طريــق إقامـــة عالقــات بـــين األطــراف التـــي تواجــه مشـــاكل متشــابهة؛ والمواظبـــة علــى االتصـــال بمكاتـــب 
ارير عـن منظمة الصحة العالمية بشأن مسائل مكافحة التبغ التي تثار في أجهزة منظمة التجارة العالمية، وتقـديم تقـ

  هذه األنشطة بانتظام إلى مؤتمر األطراف.
  

  ُسبل التعاون
  

يوجد عدد من الطرق المختلفة لألنشطة التعاونية التي تشمل أمانة منظمة الصحة العالمية وأمانـة منظمـة   -١٧
  التجارة العالمية وأمانة االتفاقية فيما يتعلق بمكافحة التبغ وبالتجارة الدولية.

  
  والتدريببناء القدرات 

  
توجــد بالفعــل أنشــطة تعاونيــة تشــمل أمانــة منظمــة الصــحة العالميــة وأمانــة منظمــة التجــارة العالميــة وأمانــة   -١٨

االتفاقية فيما يتعلق بمكافحة التبغ وبالتجارة الدولية. ويمكن توسيع نطاق هذه األنشطة لتشمل بناء قدرات األطراف 
تعزيز تنسيق السياسات عبر قطـاعي الصـحة والتجـارة، وبنـاء قـدرات راسـمي في اتفاقية المنظمة اإلطارية من أجل 

  السياسات الداخلية لضمان أن تشكل مواقف موحدة بشأن المسائل التي تربط بين مكافحة التبغ والتجارة.
  

حـة زاد تواتر واستعجال طلبات األطراف على الدعم التقني والمعلومات والتـدريب فيمـا يتعلـق بمسـائل مكاف  -١٩
التبــغ ذات الصــلة بالتجــارة. ولكــي يــتم تجهيــز األطــراف فــي اتفاقيــة المنظمــة اإلطاريــة وراســمي السياســات التجهيــز 
المالئــم لمواجهــة تحـــديات التجــارة لضـــمان اتبــاع نهـــج يشــمل "الحكومــة ككـــل" لمعالجــة مســـائل مكافحــة التبـــغ ذات 

ر تنســيق التعــاون بـين منظمــة الصــحة مــن اتفاقيـة المنظمــة اإلطار  ٥الصـلة بالتجــارة وفقـًا للمــادة  يــة يكـون مــن المبـرَّ
  العالمية وأمانتي االتفاقية ومنظمة التجارة العالمية، وفقًا لواليتها المعنية.

  
وعلى سبيل المثال يمكن بذل جهود مـن أجـل تعمـيم المعلومـات والتوعيـة بضـرورة العمـل. ومـن ُسـبل ذلـك   -٢٠

  ١وأمانة االتفاقية في المنتدى العمومي السنوي لمنظمة التجارة العالمية. أن تشارك أمانة منظمة الصحة العالمية
  

وتشارك منظمـة الصـحة العالميـة بانتظـام فـي ملتقيـات بنـاء القـدرات وتسـاهم فـي تنظيمهـا، وهـي الملتقيـات   -٢١
ة الفكريــة والصــحة التــي تعقــدها منظمــة التجــارة العالميــة و/ أو المنظمــة العالميــة للملكيــة الفكريــة فــي مجــال الملكيــ

العمومية. وفي هذه الملتقيات تعمل منظمة الصحة العالمية علـى إدراج جلسـات محـددة تركـز علـى األمـراض غيـر 
الســارية وعلــى أحكــام اتفاقيــة المنظمــة اإلطاريــة التــي قــد تنــدرج ضــمن تخصصــات منظمــة التجــارة العالميــة و/ أو 

  المنظمة العالمية للملكية الفكرية.
  

ق الصالت بين التجـارة والصـحة العموميـة علـى كـل مـن المسـائل الخاصـة بـالحواجز التقنيـة للتجـارة وتنطب  -٢٢
والمســائل الخاصــة بالملكيــة الفكريــة، لــذا فــإن حقيقــة أن التــدابير الراميــة إلــى حمايــة صــحة اإلنســان وســالمته كثيــرًا 

اللجنـة المعنيـة بـالحواجز التقنيـة للتجـارة يتبـين تظهر في كال السياقين. وفي الواقع، فإنه إذا مـا نظرنـا إلـى مثـال  ما
                                                           

المنتدى العمومي هو أكبر ملتقى سنوي لمنظمة التجارة العالمية ويوفر منصة للمشاركين كـي يناقشـوا أحـدث التطـورات     ١
 ١٥٠٠ملتقـى يجتـذب بانتظـام أكثـر مـن في التجارة العالمية، ويقترحـوا ُسـبل تعزيـز النظـام التجـاري المتعـدد األطـراف. وهـذا ال

ـــة  ـــات والمنظمـــات الحكومي ممثـــل مـــن المجتمـــع المـــدني والجامعـــات ومجـــال األعمـــال ووســـائل اإلعـــالم والحكومـــات والبرلمان
 الدولية.
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حو نصف جميع الشواغل المحددة الخاصة بالتجارة والتي نوقشت في اللجنة لها صـلة بحمايـة صـحة اإلنسـان نأن 
أو سـالمته، ويبــرز موضــوع التبــغ ضــمن بعـض مــن هــذه الشــواغل. وربمــا ظهـرت أيضــًا الشــواغل الخاصــة بالتجــارة 

ة المنازعات في إطار منظمة التجارة العالمية. وفيما يتعلق ببناء القدرات والتدريب تضطلع والصحة في سياق تسوي
كذلك أمانة منظمـة التجـارة العالميـة بـدور فـي التوعيـة وٕاعطـاء المعلومـات التقنيـة الحقيقيـة عـن تخصصـات منظمـة 

  التجارة العالمية ذات الصلة.
  

العالمية وأمانة االتفاقية أمانة منظمة التجارة العالمية إلى  وباإلضافة إلى ذلك سوف تدعو منظمة الصحة  -٢٣
المشـاركة فـي ملتقيــات التـدريب وبنــاء القـدرات فــي المسـتقبل بخصـوص مســائل مكافحـة التبــغ ذات الصـلة بالتجــارة. 
ت ويمكــن أيضــًا، رهنــًا بتــوافر المــوارد، تنظــيم ملتقيــات تدريبيــة وحلقــات عمليــة تعليميــة وعــروض توضــيحية وحلقــا

دراسية محددة ومشتركة بين منظمة الصحة العالمية ومنظمة التجارة العالمية وأمانة االتفاقية بشـأن مسـائل مكافحـة 
  التبغ ذات الصلة بالتجارة.

  
وسوف تلتمس أمانة منظمة الصحة العالمية وأمانة االتفاقية، طبقًا لواليتهما المعنيتين، مدخالت من أمانة   -٢٤

مية بشأن المواد والمنشورات التدريبية المستقبلية التـي سـتتناول مجـال تـدابير مكافحـة التبـغ ذات منظمة التجارة العال
الصلة بالتجارة. ويمكن القيام مع أمانة منظمة التجارة العالمية بتحري إمكانية إعداد منشورات مشـتركة بـين منظمـة 

مسائل مكافحة التبغ ذات الصلة بالتجارة، باالستناد  الصحة العالمية ومنظمة التجارة العالمية وأمانة االتفاقية بشأن
إلـــى نمـــوذج الدراســـة الثالثيـــة المشـــتركة بـــين منظمـــة الصـــحة العالميـــة والمنظمـــة العالميـــة للملكيـــة الفكريـــة ومنظمـــة 

  أعاله) ٦التجارة العالمية بشأن تعزيز اإلتاحة واالبتكار الطبي (انظر الفقرة 
  

  الرصد وتبادل المعلومات
  

ستواصل أمانة منظمة الصحة العالمية وأمانة االتفاقية، وفقًا لواليتهما المعنية، رصد مسائل مكافحة التبـغ   -٢٥
ذات الصلة بالتجارة حيثما ُطرحت في مختلف أجهـزة منظمـة التجـارة العالميـة، بمـا فـي ذلـك مجلـس تـريبس واللجنـة 

  ء منظمة التجارة العالمية في هذين الجهازين.المعنية بالحواجز التقنية للتجارة، وتوفير المعلومات ألعضا
  

وستقوم منظمة التجارة العالمية، في إطار واليتها ومن خالل اجتماعـات أجهزتهـا الرئاسـية، بتـوفير منصـة   -٢٦
لتبادل اآلراء بين أعضائها بخصوص السياسات التجارية (مثل الشـؤون الخاصـة بالملكيـة الفكريـة والحـواجز التقنيـة 

  لمتعلقة بالصحة، بما في ذلك مناقشة مشاريع التشريعات والتدابير الداخلية التي لها صلة بمكافحة التبغ.للتجارة) ا
  

ــد  ــي ق ــق بالمســائل ذات الصــلة بالتجــارة والت ــا يتعل ــة فيم ــة المنظمــة اإلطاري ــذ اتفاقي ــز تنفي ــارات تعزي خي
  تقتضي تحديدًا التعاون مع منظمة التجارة العالمية  ال
  

عــدة يمكــن بهــا تقــديم الــدعم التقنــي إلــى األطــراف فــي اتفاقيــة المنظمــة اإلطاريــة عنــدما تواجــه توجــد طــرق   -٢٧
طعونًا في مجال التجارة أو االستثمار ضد تدابير مكافحة التبغ. وهناك أمثلـة عديـدة تسـاق فيهـا الحجـة، سـعيًا إلـى 

أو األكثـر) الـذي الواحـد ة عنها، بـأن التـدبير (تالفي تنفيذ تدابير مكافحة التبغ، من ِقَبل دوائر صناعة التبغ أو نياب
يقترحــه الطــرف ســينتهك التزامــات الطــرف فــي مجــال التجــارة و/ أو االســتثمار. وغالبــًا ال تصــمد هــذه الحجــج أمــام 
التمحــيص، وهــي تســاق، فــي الواقــع، بخصــوص تــدابير نفــذتها بنجــاح  أطــراف أخــرى عديــدة دون أن تترتــب عليهــا 

ة أو االستثمار. ونظرًا ألن دوائر الصناعة تتبع عادة نهجًا متشابهًا لمجموعـة متشـابهة مـن مطالبات خاصة بالتجار 
تــدابير مكافحــة التبــغ فإنــه يمكــن إعــداد صــحائف وقــائع تــزود األطــراف، أو غيرهــا لمــن يواجــه هــذه الحجــج، بتحليــل 

بير مكافحـة التبـغ. ومـن المـرجح إلـى يمكن االعتماد عليه لمسائل االستثمار والتجارة فيما يتعلق بنوع معين مـن تـدا
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المزيد من فحسب. وفي الواقع أنه كلما أتيح بتوافر الموارد سيكون مجديًا، رهنًا حد ما أن تقديم الدعم بهذه الطريقة 
  الموارد اتسع نطاق مجاالت المواضيع التي يمكن أن تشملها صحائف الوقائع.

  
ــــًا لواليتهمــــا، أن ييســــرا التواصــــل وتبــــادل   -٢٨ ــــة وفق ــــة وأمانــــة االتفاقي ــــة منظمــــة الصــــحة العالمي ــــل ألمان وبالمث

المعلومات بين األطراف التي تواجـه طعونـًا مشـابهة فـي مجـال التجـارة و/ أو االسـتثمار ضـد التـدابير التـي تتخـذها 
بالفعـل بصـورة غيـر رسـمية وال ينقصـها إال التنظـيم لمكافحة التبغ. وفي واقـع األمـر فـإن وظيفـة التيسـير هـذه تـؤدَّى 

أو بوسائل أخـرى قبـل  القيام بذلك بالوسائل التكنولوجيةبما يضمن إدراك األطراف أن هذا المورد متاح لها. ويمكن 
أو أثنـــاء أي دعـــوى قضـــائية مرفوعـــة. وبمجـــرد انتهـــاء الـــدعوى القضـــائية يمكـــن أن تتـــاح لألطـــراف جميـــع الوثـــائق 

بالدعوى القضائية. ومن المرجح بشدة أن يثبت تنفيذ هذا الخيـار جـدواه، وسـتكون المـوارد الالزمـة محـدودة المتعلقة 
  تمامًا.

  
وأخيــرًا يمكــن دعــم األطــراف فــي اتفاقيــة المنظمــة اإلطاريــة بطريقــة أكثــر تقنيــة عنــدما يبــدو أن مــن الممكــن   -٢٩

ور هذه التهديدات يمكن تقديم الـدعم إلـى األطـراف فـي تقديم طعون في مجال التجارة أو االستثمار. وحتى قبل ظه
تحليـل اتفاقاتهـا الدوليــة الخاصـة باالسـتثمار فيمــا يتعلـق بمجـاالت المشــاكل المحتملـة، وفـي اقتــراح التـدابير الممكنــة 
 لمعالجتهـــا. ويمكـــن مـــثًال القيـــام بـــذلك باالســـتفادة مـــن اإلرشـــادات المقدمـــة مـــن إحـــدى المنظمـــات الحكوميـــة الدوليـــة

المتخصصة في هذا العمـل، مثـل مـؤتمر األمـم المتحـدة للتجـارة والتنميـة. وبالمثـل يمكـن دعـم األطـراف فـي ضـمان 
صياغة تدابيرها المقترحة لمكافحة التبغ على نحو غير تمييزي (من حيث التجارة الدولية)، وأنها ال تتيح عن قصد 

يمكن تقديم الـدعم إلـى الطـرف الـذي يواجـه تهديـدات مـن  ُسبًال الستعمال حجة انتهاك التجارة. وباإلضافة إلى ذلك
هذا القبيل كي يحصـل علـى نصـائح أنسـب وأكثـر موثوقيـة بخصـوص التجـارة واالسـتثمار، عنـدما توجـد حاجـة إلـى 
الحصـــول علـــى معلومـــات أكثـــر تفصـــيًال مـــن المعلومـــات المتاحـــة بالفعـــل فـــي صـــحائف الوقـــائع. ومـــن المـــرجح أن 

  ار من هذه الخيارات الممكنة. ولكن قد تلزم موارد إضافية.باإلمكان تنفيذ كل خي
  
  

  اإلجراء المطلوب من مؤتمر األطراف
  

  اإلحاطة علمًا بهذا التقرير وٕاعطاء المزيد من التوجيهات.مؤتمر األطراف مدعو إلى   -٣٠
  
  
  

=     =     =  


