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  قــرار
  
  

FCTC/COP6(18)   وتسـوية النزاعـات المتعلقـة المسائل المتصلة بتنفيذ اتفاقية المنظمـة اإلطاريـة
  بتنفيذ االتفاقية أو تطبيقها

  

  ،ر األطرافمؤتم  
  

  ة؛وميحماية الصحة العمفي عزمه على إعطاء األولوية لحق األطراف إذ يؤكد من جديد   
  

الرابعـــة والخامســـة  هفـــي دورتيـــإعالنـــي بونتـــا دل إيســـت وســـول إلـــى أن مـــؤتمر األطـــراف اعتمـــد وٕاذ يشـــير   
مكافحـة اسـتهالك التبـغ فـي راميـة إلـى  ةيتنفيذ تدابير صحبلتزامها اللتين أعربت فيهما األطراف عن إالتوالي،  على

دوائــر صــناعة التبــغ مــن إعاقــة أو إبطــاء تنفيــذ تــدابير مكافحــة التبــغ  منــع تــدّخلنطــاق الواليــة القانونيــة لكــل منهــا، و 
  ؛المنصوص عليها في االتفاقية اإلطارية

  
 هــي أول صــك دولــي ومتعــدد األطــراف بشــأن مكافحــة التبــغالمنظمــة اإلطاريــة اقيــة شــير إلــى أن اتفي وٕاذ  

  لجميع الدول األطراف؛وملزم قانونًا 
  

ــــار    ــــواتر أن وٕاذ يأخــــذ فــــي االعتب ــــدخّ ت ــــر ل ت ــــغ فيمــــا يخــــصصــــناعة دوائ ــــة  التب ــــة المنظمــــة اإلطاري اتفاقي
  كافحة التبغ؛ تواجه ممشكلة خطيرة  والطلب عليها يمّثل وبروتوكولها الخاص بتنظيم العرض على منتجات التبغ

  
 تنفيــذنجــاز أعمــال مشــتركة فيمــا يخــص لتزامــه بإامــؤتمر األطــراف يثبــت مــن الضــروري أن  ُيقــر بأنــهوٕاذ   

  االتفاقية؛ من ٢٧المادة 
  

واصـــلة أمانـــة االتفاقيـــة مالتـــي ُطِلـــب فيهـــا مـــن  وٕاذ يشـــير إلـــى قـــرار مـــؤتمر األطـــراف فـــي دورتـــه الخامســـة  
مــؤتمر األمــم المتحــدة للتجــارة والتنميــة وأمانــة منظمــة التجــارة العالميــة وأمانــة المنظمــة  أمانــةكــل مــن التعــاون مــع 

  زويد األطراف بالدعم التقني؛من أجل تبادل المعلومات وت) األونكتاد(
  

مـن االتفاقيـة اإلطاريـة  ٢٢وأحكـام المـادة  ٥لى االلتزامات العامة المنصـوص عليهـا فـي المـادة وٕاذ يشير إ  
راميـة إلـى تعزيـز قـدرة الـدول األطـراف علـى  مقترحـة مبـادئ توجيهيـةتدابير وٕاجـراءات و صياغة على بشأن التعاون 
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التنســيق علــى نحــو اقتراحــات بشــأن نقــل الخبــرات القانونيــة و هــا تقــديم الكامــل، بمــا فيلهــا بواالمتثــال االتفاقيــة تنفيــذ 
  الدولية واإلقليمية؛ والمنظمات منظمات الحكومية الدوليةمخصص مع ال

  
 اتفاقيـــة بتنفيـــذ المتصـــلةواالســـتثمار  التجـــارة مســـائل: FCTC/COP/6/20 األمانـــة بتقريـــر علمـــاً وٕاذ يحـــيط   
  اإلطارية؛ المنظمة

  
 ومنظمـة اإلطاريـة المنظمـة اتفاقيـة أمانـة بـين التعـاون ،المعنـون FCTC/COP4(18) القـرار إلى يشير وٕاذ  
بين أمانة االتفاقية ومنظمـة الصـحة العالميـة  التعاونالمعنون،  FCTC/COP5(15) القراركذلك و  ،العالمية التجارة
  والتنمية،المتحدة للتجارة  األمم ومؤتمر العالمية التجارة ومنظمة

  
، ويبحــث الســابعة دورتــهفـي  ينظــر فيـه مــؤتمر األطــراف أمانــة االتفاقيـة أن تعــد تقريــراً مــن أن يطلـب  ريقــرّ   -١
  :يلي ما

ها، أو تطبيقاالتفاقية األطراف حول تفسير بين  اتباعها بشأن تسوية النزاعات اإلجراءات الممكن  (أ)
 ؛٢٧من خالل المفاوضات أو القنوات الدبلوماسية أو التحكيم المخصص وفقًا للمادة 

  اإلجراءات؛النزاعات التي قد تخضع  لتلك ع أنوا  (ب)

  عات؛اتسوية النز  آلياتسائر اإلجراءات مع تلك تفاعل   (ج)

  أمانة االتفاقية ما يلي: منيطلب كذلك   -٢

أن تيســر تــوفير أنشــطة الــدعم التقنــي والتــدريب وبنــاء القــدرات، عنــد اللــزوم، فيمــا يتعلــق بــالطعون   (أ)
 القانونية التي أمام تنفيذ االتفاقية؛

ة منظمـــة الصـــحة العالميـــة ومراكـــز المعرفـــة المالئمـــة، أن تواصـــل، مـــن خـــالل التنســـيق مـــع أمانـــ  (ب)
 التبــغ مكافحــة تــدابيرضــد  القانونيــة بــالطعون يتعلــق فيمــاتيســير تبــادل المعلومــات والتعــاون بــين األطــراف 

  ؛لتسوية النزاعات الدولية اآللياتمن خالل أو  المحليةالمحاكم  في المتخذة
 
دعــوة األطــراف مــن خــالل منصــة معلومــات أمانــة االتفاقيــة، إلــى تبــادل المعلومــات المتعلقــة  أيضــاً  يقــرر -٣

بالنزاعات القانونية التي تواجهها الدول فيما يتعلق بتدابير مكافحة التبغ المتخذة في المحاكم المحليـة أو مـن خـالل 
بيانــات عــن المؤسســات العامــة والخبــراء  قاعــدةالمنصــة أيضــًا  تضــم أن ويتعــيناآلليــات الدوليــة لتســوية النزاعــات. 

تعــّزز عمليــة  بحيــث التبــغ،الــدعاوى المتعلقــة بمكافحــة  رفــعالخبــرة فــي  ذوي مــناألطــراف  ترشــحهم الــذينالقــانونيين 
 .بالمساعدة األخرى األطراف وتزويد المعلومات تبادل
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