
 

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(14)   التبــغ مــن المصــالح حمايــة سياســات الصــحة العموميــة فيمــا يتعلــق بمكافحــة
  التجارية وأية مصالح راسخة أخرى لدوائر صناعة التبغ

  

  مؤتمر األطراف،  
  

التـيقظ ألي جهـود تبـذلها دوائـر صـناعة التبـغ لكـي تقـوض أو تخـرب جهـود مكافحـة  ضرورةعلى  يشددإذ 
  التبغ، وضرورة التعرف على أنشطة دوائر صناعة التبغ ذات األثر السلبي على تنفيذ االتفاقية؛

  
الصادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة والذي سلم بتعـارض المصـالح  A/RES/66/2وٕاذ يذكر بالقرار 

الصـــادر عـــن المجلـــس االقتصـــادي  E/RES/2012/4ســـية بـــين صـــناعة التبـــغ والصـــحة العموميـــة، وبـــالقرار األسا
  واالجتماعي التابع لألمم المتحدة والذي سلم باألمر نفسه فيما يتعلق بعمل األمم المتحدة؛

  
عي فـي دورتـه وٕاذ يثني مع التقدير على التقرير المقدم من األمين العام إلى المجلس االقتصـادي واالجتمـا

والـذي أوصــى بـأن تعتمــد األمـم المتحـدة مبــادئ توجيهيـة مــن  (E/2013/61) ٢٠١٣الموضـوعية المعقـودة فــي عـام 
   وللمبادئ التوجيهية الخاصة بتنفيذها؛ من االتفاقية ٣-٥أجل ضمان الموضوعية في عملها، وفقًا لمبادئ المادة 

  
عن تنفيذ اتفاقية المنظمة اإلطارية، المعدة بناًء على تقـارير  وٕاذ يحيط علمًا بأن التقارير المرحلية العالمية

  األطراف، تكشف عن أن تدخالت دوائر صناعة التبغ التزال من أكبر العقبات التي تعترض سبيل تنفيذ االتفاقية؛ 
  

وٕاذ يعترف بأن دوائر صناعة التبغ لديها موارد كبيـرة وستواصـل العمـل علـى تقـويض جهـود مكافحـة التبـغ 
لى المستوى الدولي، وخصوصًا فيما يتعلق باألطراف من البلدان النامية واألطراف التـي تمـر اقتصـاداتها بمرحلـة ع

  انتقالية؛
  

وٕاذ يالحــظ مــع القلــق التجــارب الحديثــة التــي تشــير إلــى أن اســتراتيجيات دوائــر صــناعة التبــغ وتكتيكاتهــا 
لتبـــغ التـــي تنصـــح الحكومـــات بـــاالعتراض علـــى تـــدابير تتجـــاوز الحـــدود الوطنيـــة، وكـــذلك مبـــادرات دوائـــر صـــناعة ا

  مكافحة التبغ التي تتخذها البلدان األخرى على المستوى الوطني والدولي؛ 
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وٕاذ يؤكــد مجــددًا علــى أن التعــاون الــدولي ضــروري لمنــع تــدخل دوائــر صــناعة التبــغ فــي صــياغة سياســات 
، وبمـا يتماشـى ٣-٥المبـادئ التوجيهيـة لتنفيـذ المـادة الصحة العمومية بشأن مكافحة التبغ، كما هو موصًى به في 

  ؛من اتفاقية المنظمة اإلطارية ٢٥(ج) و(د) و(هـ) والمادة ٣-٢٤(ز) و٥-٢٣و ٢٢أيضًا مع المواد 
  

من المنطـوق، وأن أمانـة االتفاقيـة قـد تنظـر  ٢وٕاذ يشير إلى المهمة المطلوبة من أمانة االتفاقية في الفقرة 
  ،خارجية، سيرًا على الممارسة الماضيةفي طلب خبرة 

  
  ما يلي:يقرر   -١

وتكثيــف العمــل التعــاوني مــن أجــل التصــدي  ٣-٥أن يحــث األطــراف علــى تعزيــز تنفيــذها للمــادة   )١(
  لجهود دوائر صناعة التبغ على المستوى الدولي؛

والمبـــادئ التوجيهيـــة  ٣-٥تـــدابير لتنفيـــذ المـــادة واعتمـــاد أن يحـــث األطـــراف علـــى إذكـــاء الـــوعي   )٢(
  في جميع أجزاء الحكومة، بما في ذلك البعثات الدبلوماسية؛بتنفيذها  الخاصة 

  
  ما يلي:، بالتنسيق مع المنظمة، أمانة االتفاقية من يطلب  -٢

  
مكنهــا فــي مســتوى مشــاركة دوائــر صــناعة التبــغ فــي المنظمــات الدوليــة الرئيســية التــي ي أن تنظــر  )١(

المســاهمة فــي تنفيــذ اتفاقيــة المنظمــة اإلطاريــة، وأن تعــد تقريــرًا عــن أثرهــا علــى التعــاون المتعــدد القطاعــات 
  في سبيل تنفيذ اتفاقية المنظمة اإلطارية، وأن تقدم توصيات مناسبة في هذا الصدد.

  
إلقليميــة ودون أن تســعى إلــى التعــاون مــع المنظمــات الدوليــة المعنيــة، بمــا فــي ذلــك المنظمــات ا  )٢(

وأن قراراتهــــا  ٣-٥اإلقليميـــة، مـــن أجـــل إذكـــاء الـــوعي بـــدورها فـــي المســـاهمة فـــي تنفيـــذ األطـــراف للمـــادة 
وذلــك بتعزيــز مبــادئ  مــن اتفاقيــة المنظمــة اإلطاريــة، ٣-٥والماليــة وغيرهــا تــؤثر فــي تنفيــذ المــادة  اإلداريــة
أي مســـاهمات مباشـــرة أو غيـــر  لـــك رفـــضوالمبـــادئ التوجيهيـــة الخاصـــة بتنفيـــذها، بمـــا فـــي ذ ٣-٥المـــادة 
  من دوائر صناعة التبغ. ومالية، تقنية مباشرة،

  
 ٣-٥أن تقتـــــرح األدوات التـــــي مـــــن شـــــأنها أن تيّســـــر حســـــب االقتضـــــاء إذكـــــاء الـــــوعي بالمـــــادة   )٣(

  والمساعدة على تنفيذها في جميع أجزاء الحكومة؛
  
أن تحــدد خيــارات وآليــات مســتدامة وتوصــي بهــا فيمــا يتعلــق بالتعــاون الــدولي وتبــادل المعلومــات   )٤(

بشأن تدخل دوائر صناعة التبغ، باالستفادة من قاعدة بيانات المنظمة الخاصة برصد دوائر صناعة التبغ 
  ة اإلطارية؛ من اتفاقية المنظم ٣-٥أو من خالل مركز معارف، بغية تعزيز التنفيذ الفّعال للمادة 

  
مـــن خــالل اســـتمارة التبليـــغ  ٣-٥تبليـــغ عــن خبراتهـــا فــي تنفيـــذ المــادة الاألطـــراف علــى  أن تحفّــز  )٥(

، وأن تيّسر تبادل أفضل الممارسات من خالل إنشاء جماعـة افتراضـية الخاصة باتفاقية المنظمة اإلطارية
  على منّصة المعلومات الخاصة باتفاقية المنظمة اإلطارية؛ 

  
ع علــى تبــادل المزيــد مــن المعلومــات طواعيــة وفــي الوقــت   )٦( أن تســتحدث وتــرّوج أدوات رصــد تشــجِّ

فــي ذلــك علــى المســتوى الــدولي، وٕابــالغ  المناســب مــن أجــل تعزيــز رصــد تــدخل دوائــر صــناعة التبــغ، بمــا
  ؛األطراف بالنتائج بانتظام
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ذكورة أعــاله وٕاتاحتهــا باســتمرار، أن تواصــل تطــوير القــدرة التقنيــة الالزمــة لالضــطالع بالمهــام المــ  )٧(
  من االتفاقية؛  ٣-٥وأن تقدم المساعدة التقنية لألطراف بناًء على طلبها لتنفيذ المادة 

  
  أن تقدم تقريرًا عن نتائجها وأنشطتها إلى الدورة السابعة لمؤتمر األطراف.  )٨(

  
  

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

   =     =  =  


