
 

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(7)   المسؤولية"من اتفاقية المنظمة اإلطارية:  ١٩تنفيذ المادة"  
  

  مؤتمر األطراف،  
  

  ؛FCTC/COP/5/11إذ يذكر بتقرير أمانة االتفاقية عن المسؤولية الوارد في الوثيقة 
  

 FCTC/COP5(9)وٕاذ يحــيط علمــًا بتقريــر فريــق الخبــراء المعنــي بالمســؤولية، والــذي أنشــئ عمــًال بــالقرار 
  ؛FCTC/COP/6/8في الوثيقة  الوارد

  
مميــت ومســبب  متأصــل تســويق منــتج ذي طــابعفــي تقريــر فريــق الخبــراء، بــأن "وٕاذ يســلم، كمــا هــو مبــين 

يرّوج له كسلعة استهالكية نمطية ويخضع لتنظيم تدريجي ومتطّور باستمرار أمر قلمـا يوجـد لـه مثيـل فـي  ،لإلدمان
  ؛"التاريخ إن وجد

  
)، ٥-٤اإلطاريــة (المــادة ظمــة وٕاذ يســلم، كمــا هــو مســلط عليــه الضــوء فــي المبــادئ التوجيهيــة التفاقيــة المن

تتــيح  ١٩لمــادة ، وبــأن ا"جــزءًا هامــًا مــن مكافحــة التبــغ الشــاملة المســائل ذات الصــلة بالمســؤولية [....] "تعــد بأنــه
  ؛عن الضرر الذي تتسبب فيه ل دوائر صناعة التبغ المسؤولية القانونيةلألطراف فرصة تحمي

  
لـم يتخـذ إال عـدد قليـل  FCTC/COP/6/8الوارد فـي الوثيقـة فريق الخبراء وٕاذ يحيط علمًا بأنه طبقًا لتقرير 

بخصـوص المسـؤولية الجنائيـة و/ أو المدنيـة، وبـأن عـددًا أقـل هـو الـذي اتخـذ إجـراءات  إجـراءات جدًا من األطراف
أخرى ضد دوائـر صـناعة التبـغ مـن أجـل السـداد الكلـي أو الجزئـي للتكـاليف  إجراءاتأو تنفيذية و/ أو  تشريعية و/

لتبــغ فــي حــدود واليتهــا القضــائية، وبــأن ذات الصــلة المتعلقــة بتعــاطي ا التكــاليفبيــة واالجتماعيــة وغيرهــا مــن الط
  ،طراف تحتاج إلى إرشادات إضافية من أجل التقدم في التنفيذاأل
  
بشـأن تنفيـذ المهمـة المعلومـات فـي تقاسـم  منصـة معلومـات أمانـة االتفاقيـةاألطـراف إلـى االسـتعانة ب يدعو  -١

 ؛ات المكتسبة بشأنهاالتبغ؛ والخبر عن أضرار  المسؤوليةالمتصلة بالمسائل ؛ والتجارب المستشفة من ١٩المادة 
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 :ما يليأمانة االتفاقية  من يطلب  -٢

الـــذين ترشـــحهم األطـــراف والعلميـــين  القـــانونيين للخبـــراءللمؤسســـات العامـــة و  بيانـــات قاعـــدة إنشـــاء  ) أ(
 بتوصـيات خاصـة آليـة وٕانشـاء المسـؤولية،المتعلقـة ب بـالتبغ، المتعلقـة الـدعاوى رفـع مجال في الخبرة ذويو 

  الصلة؛ ذات اإلجراءات في المنخرطين األطراف طلب على بناءً  الخبراء

 المشـكالت مـع التعامـل في األطراف تساعد أن يمكن والتي الموجودة بالموارد شاملة قائمة إعداد  ) ب(
 هـــذه علـــى والحفـــاظ اللـــزوم، نـــدوغيرهـــا مـــن المشــكالت القانونيـــة ع والجنائيـــة المدنيـــة بالمســـؤولية الخاصــة
  لألطراف؛ وٕاتاحتها القائمة

  
 ،FCTC/COP5(9)القــرار فــي المبـين النحــو علـى عملــه سيواصـل والــذي الخبـراء، فريــق واليـة تمديــد يقـرر  -٣

 تعزيـز علـى األطـراف تسـاعد قـد التـي الـنهج بشأن نهائي تقرير بتقديم وسيقوم قبل الدورة السابعة لمؤتمر األطراف،
القانونية. ويتعين أيضـًا علـى فريـق الخبـراء أن يقـدم تقريـرًا  النظم من متنوعة مجموعة عبر المدنية المسؤولية آليات

 عن التقدم الُمحرز في مجاالت أخرى من واليته؛
  
من كل  خبراء ٣ الخبراء أن يضم فريق والنامية، المتقدمة الدول من المتوازن التمثيل ، بهدف ضمانيقرر  -٤

 مـن بـدعوة مجال عمل فريق الخبـراء، في خاصة بخبرة من كل إقليم يتمتع ومراقبين اثنين إقليم من أقاليم المنظمة،
  االتفاقية؛ أمانة

  
 ؛في مداوالته الحسبان في FCTC/COP/6/8يضع الوثيقة  أنفريق الخبراء  من يطلب  -٥

  
أمانة االتفاقية أن تتخذ مـا يلـزم مـن ترتيبـات، بمـا فيهـا الترتيبـات الخاصـة بالميزانيـة، كـي  من كذلك يطلب  -٦

  ينجز فريق الخبراء عمله.
  
  

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