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  الملحق
  مسّودة بروتوكول القضاء على االتجار غير المشروع بمنتجات التبغ

  
  الديباجة

  إن األطراف في هذا البروتوكول،

يو أيــار/ مـــا ٢١أن جمعيــة الصـــحة العالميــة السادســة والخمســين قـــد اعتمــدت فــي  اعتبارهــاتضــع فــي إذ 
ــــدأ نفاذهــــا فــــي ٢٠٠٣ ــــغ، التــــي ب ــــة بشــــأن مكافحــــة التب ــــة اإلطاري ــــة منظمــــة الصــــحة العالمي ، بتوافــــق اآلراء، اتفاقي
  ؛٢٠٠٥شباط/ فبراير  ٢٧

إحدى أسرع معاهـدات األمـم بأن اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ هي  وٕاذ تقر
  ؛لبلوغ أغراض منظمة الصحة العالمية الوسائل األساسيةوُتعد من المتحدة التي تم التصديق عليها 

التمتـع بـأعلى مسـتوى مـن الصـحة بديباجة دسـتور منظمـة الصـحة العالميـة التـي تـنص علـى أن  وٕاذ تذّكر
يمكن بلوغـه كحـق مـن الحقـوق األساسـية لكـل إنسـان، دون تمييـز بسـبب العنصـر أو الـدين أو العقيـدة السياسـية أو 

  ؛أو االجتماعية الحالة االقتصادية

  الصحة العمومية؛ صونلحقهم في  على إعطاء األولوية أيضاً  وتصميمًا منها

وباء التبغ، الذي ُيعتبر  استشراءفي يسهم االتجار غير المشروع بمنتجات التبغ  ألن ببالغ القلق تشعروٕاذ 
   ؛ولية فعالة ومالئمة وشاملةمشكلة عالمية لها عواقب وخيمة على الصحة العمومية وتستدعي استجابات محلية ود

الراميـة إلـى أن االتجار غير المشروع بمنتجـات التبـغ يقـوض التـدابير التسـعيرية والضـريبية ب أيضاً  تُقروٕاذ 
   ؛مكافحة التبغ، ويزيد بذلك من توافر منتجات التبغ بأسعار ميسورة تعزيز

سورة من خالل االتجار غيـر المشـروع مـن ما الزدياد توافر منتجات التبغ بأسعار ميإزاء  وٕاذ تشعر بالقلق
   الشباب والفقراء وسائر الفئات الضعيفة؛وخصوصًا لدى  ،بالصحة العمومية وبالعافيةتلحق الضرر آثار 

غيـر المشـروع  الناجمة عن االتجـارإزاء العواقب االقتصادية واالجتماعية الضخمة  بالغ القلقوٕاذ يساورها 
   ؛امية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقاليةالبلدان النبمنتجات التبغ على 

لتخطـــيط وتنفيـــذ التـــدابير الوطنيـــة الالزمـــة مؤسســـية التقنيـــة و العلميـــة و القـــدرات التكـــوين  ضـــرورة تـــدركوٕاذ 
  جميع أشكال االتجار غير المشروع بمنتجات التبغ؛ المالئمة للقضاء على الدوليةاإلقليمية و و 

األهميــة لتعزيــز قــدرة األطــراف، بــالغ أمــر التكنولوجيــات المناســبة ٕالــى المــوارد و  التوصــل إلــىأن بــ تقــروٕاذ 
جميــع أشــكال  القضــاء علــىوخصوصــًا فــي البلــدان الناميــة والبلــدان التــي تمــر اقتصــاداتها بمرحلــة انتقاليــة، علــى 

   ؛االتجار غير المشروع بمنتجات التبغ
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فقــد تســهيل التجــارة القانونيــة هــو  المنــاطق الحــرةء الهــدف مــن إنشــا بأنــه علــى الــرغم مــن أنأيضــًا  تقــروٕاذ 
ـــغ، عولمـــة اســـُتغلت أيضـــًا فـــي تســـهيل  ـــاالتجـــار غيـــر المشـــروع بمنتجـــات التب العبور غيـــر المشـــروع فيمـــا يتعلـــق ب

   ؛للمنتجات المهربة أو تصنيع منتجات التبغ غير المشروعة

اسـتقرارها ب ويضـر قتصادات األطـرافبأن االتجار غير المشروع بمنتجات التبغ يقوض ا أيضاً  وٕاذ تعترف
   ؛وأمنها

أنشــطة فــي تمويــل  ُتســتخدمأن االتجــار غيــر المشــروع بمنتجــات التبــغ يــدر أرباحــًا ماليــة  أيضــاً  تــدركوٕاذ 
  ؛تحقيقهاتنشد الحكومات  تتعارض مع أهدافإجرامية عبر وطنية 

، ويفـرض عبئـًا إضـافيًا علـى بأن االتجار غير المشروع بمنتجات التبغ يقوض األغـراض الصـحية وٕاذ تقر
  ئر في عائدات اقتصادات األطراف.الُنظم الصحية ويسبب خسا

من اتفاقية منظمة الصحة العالميـة اإلطاريـة بشـأن مكافحـة التبـغ التـي  ٣-٥عن بالها المادة  غيبوٕاذ ال ت
فيما يتعلق بمكافحة تتفق فيها األطراف على أن تتصرف، عند وضع وتنفيذ سياساتها في مجال الصحة العمومية، 

التبغ، على نحو يكفل حماية هذه السياسات من المصالح التجارية وأية مصالح أخرى راسخة لدوائر صناعة التبغ، 
  وفقًا للقانون الوطني؛

 تفســـدجهـــود تبـــذلها دوائـــر صـــناعة التبـــغ لكـــي تقـــوض أو  ضـــرورة تـــوخي الحـــذر إزاء أيعلـــى  تشـــددوٕاذ 
أنشـطة دوائـر صـناعة التبـغ ذات األثـر العلم بر المشروع بمنتجات التبغ، وضرورة استراتيجيات مكافحة االتجار غي

   ؛السلبي على استراتيجيات مكافحة االتجار غير المشروع بمنتجات التبغ

من اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ، التـي  ٢-٦المادة  ال تغيب عن بالهاوٕاذ 
قيام، حسب االقتضاء، بحظر أو تقييد مبيعات منتجات التبغ المعفاة من الضرائب والرسوم األطراف على ال" تشجع

   ؛ لدوليين و/ أو توريدها من قبلهم"الجمركية إلى المسافرين ا

تجـد قنـوات دوليًا والمشحونة شـحنًا عـابرًا دوليـًا بأن التبغ ومنتجات التبغ العابرة  ،عالوة على ذلك ،وٕاذ تقر
  لمشروع؛غير ا لالتجار

أن اإلجراءات الفعالة لمنع ومكافحة االتجار غير المشـروع بمنتجـات التبـغ تقتضـي  تضع في اعتبارهاوٕاذ 
 ،حســب االقتضـــاء ،اتبــاع نهــج دولـــي شــامل وتعاونـــًا وثيقــًا إزاء جميــع جوانـــب االتجــار غيـــر المشــروع التــي تشـــمل

   ؛وبمعدات الصنع ومنتجات التبغ االتجار غير المشروع بالتبغ

المتحــدة  األمــم بأهميــة االتفاقــات الدوليــة األخــرى ذات الصــلة وتشــدد علــى أهميتهــا، مثــل اتفاقيــةوٕاذ تــذكر 
لمكافحــة الجريمــة المنظمـــة عبــر الوطنيـــة واتفاقيــة األمـــم المتحــدة لمكافحــة الفســـاد واتفاقيــة األمـــم المتحــدة لمكافحـــة 

لتزامـات التـي علـى األطـراف فـي هـذه االتفاقيـات الوفـاء االتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقليـة، واال
بها، حسب االقتضـاء، وأحكـام هـذه االتفاقيـات ذات الصـلة باالتجـار غيـر المشـروع بـالتبغ ومنتجـات التبـغ ومعـدات 

  الصنع، وٕاذ تشجع تلك األطراف التي لم تصبح بعد أطرافًا في هذه االتفاقات على أن تنظر في القيام بذلك؛

بــين أمانــة اتفاقيــة منظمــة الصــحة العالميــة اإلطاريــة بشــأن مكافحــة التبــغ  بضــرورة تعزيــز التعــاون تقــروٕاذ 
   ؛والهيئات األخرى، حسب االقتضاءومنظمة الجمارك العالمية ومكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة 
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األطـراف  تقـرمكافحة التبغ والتي من اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن  ١٥بالمادة  تذّكر وٕاذ
بــأن القضــاء علــى جميــع أشــكال االتجــار غيــر المشــروع بمنتجــات التبــغ، بمــا فــي ذلــك  ،ضــمن جملــة أمــور ،فيهــا

   ؛في مكافحة التبغ من العناصر األساسية، غير المشروع التهريب والصنع

  ق الملكية الفكرية؛أن هذا البروتوكول ال يسعى إلى معالجة المسائل المتعلقة بحقو  ترىوٕاذ 

بــأن تكملــة اتفاقيــة منظمــة الصــحة العالميــة اإلطاريــة بشــأن مكافحــة التبــغ ببروتوكــول شــامل  واقتناعــًا منهــا
؛االتجــــــار غيـــــر المشــــــروع بمنتجــــــات التبـــــغ وتفــــــادي عواقبــــــه الجســــــيمة لمناهضــــــةستشـــــكل وســــــيلة قويــــــة وفعالـــــة 

  على ما يلي: تتفق
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  ةالباب األول: المقدم
  ١المادة 

  
  استعمال المصطلحات

  
"الوساطة" التصرف بصفة الوكيل عن آخرين، مثلما يحـدث عنـد التفـاوض علـى العقـود أو يعني مصطلح   -١

  المشتريات أو المبيعات، وذلك لقاء رسم أو عمولة. 
  

وُيستثنى  لفافة من التبغ المقطوع معدة للتدخين وموضوعة في ورقة سجائر." أي السيجارة"يعني مصطلح   -٢
و أوراق من ذلك منتجات إقليمية محددة مثل البيدي واألنغ هون أو أية منتجات أخرى مماثلة يمكن لفها فـي ورق أ

   " أيضًا تبغ "اللف" المقطوع من أجل تجهيز سيجارة.السيجارة" مصطلح شملي ٨نبات. وألغراض المادة 
  

بق، التجريد النهائي من الممتلكات بموجب أمـر شمل الحجز حيثما انطي ، الذي"المصادرة"يعني مصطلح   -٣
  صادر عن محكمة أو سلطة مختصة أخرى. 

  
"التســليم المراقــب" األســلوب الــذي يســمح لشــحنات غيــر مشــروعة أو مشــبوهة بــالخروج مــن يعنــي مصــطلح   -٤

فعــل تحــري عــن إقلــيم دولــة أو أكثــر أو المــرور عبــره أو دخولــه، بمعرفــة ســلطاته المختصــة وتحــت مراقبتهــا، بغيــة ال
  ما وكشف هوية األشخاص الضالعين في ارتكابه.  إجرامي

  
"المنطقة الحرة" جزءًا من إقليم أي طرف تـدخل إليـه أي منتجـات تعتبـر عمومـًا، مـن حيـث يعني مصطلح   -٥

  رسوم وضرائب االستيراد، كما لو كانت خارج إقليم الجمارك. 
  
يحظـــره القـــانون  تصـــرفرســـة يحظرهـــا القـــانون أو أي "االتجـــار غيـــر المشـــروع" أيـــة ممايعنـــي مصـــطلح   -٦

يتعلــق باإلنتــاج أو الشــحن أو االســتالم أو الحيــازة أو التوزيــع أو البيــع أو الشــراء، بمــا فــي ذلــك أي ممارســة أو  ممــا
  تسهيل نشاط من هذا القبيل.  تصرف بغرض

  
الزم أو الوثيقـة األخــرى رخصـة" اإلذن الصـادر عــن سـلطة مختصـة بعـد تقــديم الطلـب الـال"يعنـي مصـطلح   -٧

  الالزمة إلى السلطة المختصة. 
  
اآلالت المصــممة أو المعدلــة كــي ُتســتعمل فــي غــرض واحــد هــو  "معــدات الصــنع" يعنــي مصــطلح(أ)       -٨

  ١صنع منتجات التبغ وتشكل جزءًا من عملية الصنع.
  

ه ويميز معدات الصنع "أي جزء منها" في سياق معدات الصنع أي جزء يمكن تحديد يعني تعبير  (ب)
  التي ُتستعمل في صنع منتجات التبغ.

  
  

                                                           
يمكن أن تدرج األطراف اإلشـارة إلـى نظـام منظمـة الجمـارك العالميـة لتوصـيف السـلع األساسـية وترقيمهـا لهـذا الغـرض،     ١

 ك.حيثما انطبق ذل
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  أي طرف في هذا البروتوكول ما لم يشر السياق إلى خالف ذلك.يعني مصطلح "الطرف"   -٩
  

أي معلومـــات متعلقـــة بـــأي شـــخص طبيعـــي محـــدد الهويـــة أو يمكـــن  "البيانـــات الشخصـــية" يعنـــي مصـــطلح  -١٠
  تحديد هويته.

  
اقتصــادي إقليمــي" منظمــة تتــألف مــن عــدة دول ذات ســيادة، ونقلــت إليهــا دولهــا  تكامــل "يعنــي مصــطلح   -١١

لدولها األعضـاء فيمـا يتعلـق  الملزمةاألعضاء صالحياتها فيما يخص مجموعة مسائل، منها سلطة اتخاذ القرارات 
  ١بتلك المسائل.

  
ير منتجـات التبـغ ومعـدات صـنع منتجـات التبـغ ومعـدات الصـنع، واسـتيراد أو تصـد "سلسـلة التوريـد"تشمل   -١٢

الصــنع، ويمكــن أن تتســع، حســب االقتضــاء، لتشــمل واحــدًا أو أكثــر مــن األنشــطة الــواردة أدنــاه عنــدما يقــرر أحــد 
  األطراف ذلك:

  
  بيع منتجات التبغ بالتجزئة؛  (أ)
  

  زراعة التبغ، باستثناء صغار المزارعين والزراع والمنتجين التقليديين؛  (ب)
  

  ية من منتجات التبغ أو معدات الصنع؛نقل كميات تجار   (ج)
  

  بيع التبغ ومنتجات التبغ أو معدات الصنع بالجملة أو الوساطة فيها أو تخزينها أو توزيتها.  (د)
  
"منتجــات التبــغ" المنتجــات التــي تتكــون كليــًا أو جزئيــًا مــن أوراق التبــغ كمــادة خــام وتصــنع يعنــي مصــطلح   -١٣

  ا أم مصها أم مضغها أم تنشقها.بغرض االستعمال سواء أكان بتدخينه

تحديد المنشأ" قيام السلطات المختصة أو شخص آخر بالنيابة عنهـا بتحديـد و  "اقتفاء األثريعني مصطلح   -١٤
  .٨المنتجات عبر سالسل التوريد، على النحو المحدد في المادة مسار أو تحركات 

  
  ٢المادة 

  األخرى الصكوك القانونيةباالتفاقات و عالقة البروتوكول ب

أحكام اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطاريـة بشـأن مكافحـة التبـغ المنطبقـة  تنطبق على هذا البروتوكول  -١
  .على بروتوكوالتها

مــن اتفاقيــة منظمــة الصــحة العالميـــة  ٢االتفاقــات المـــذكورة فــي المــادة  أنــواع األطــراف التــي عقــدتتقــوم   -٢
   .عن طريق أمانة االتفاقيةبتلك االتفاقات جتماع األطراف بإبالغ ا ،اإلطارية بشأن مكافحة التبغ

البروتوكول ما يمس حقوق والتزامات أي طرف عمًال بأية اتفاقية أو معاهدة دوليـة أخـرى أو  هذا في ليس  -٣
اتفــاق دولــي ممــا هــو ســاٍر بالنســبة إلــى ذلــك الطــرف، وممــا يــرى أنــه يــؤدي بصــورة أكبــر إلــى تحقيــق القضــاء علــى 

  غير المشروع بمنتجات التبغ.تجار اال
  

                                                           
 تشير كلمة وطنية أو داخلية، حسب االقتضاء، وبالمثل إلى منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي.    ١
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الحقــوق وااللتزامــات والمســؤوليات األخــرى لألطــراف بموجــب القــانون لــيس فــي هــذا البروتوكــول مــا يمــس   -٤
  .لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنيةاتفاقية األمم المتحدة  بما في ذلكالدولي، 

  ٣المادة 

  الغرض المنشود

هو القضاء على جميع أشكال االتجار غير المشروع بمنتجات التبغ، وفقًا إن الغرض المنشود من هذا البروتوكول 
  من اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ. ١٥ألحكام المادة 

  
  

  الباب الثاني: االلتزامات العامة
   ٤المادة 

  االلتزامات العامة 

صحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ يجب علـى من اتفاقية منظمة ال ٥باإلضافة إلى أحكام المادة   -١
  األطراف القيام بما يلي:

  
اعتماد وتنفيذ تدابير فعالة لمراقبة أو تنظـيم سلسـلة توريـد البضـائع التـي يتناولهـا هـذا البروتوكـول   (أ)

يــه، مــن أجــل منــع االتجــار غيــر المشــروع بهــذه البضــائع والــردع عنــه وكشــفه والتحقيــق فيــه والمقاضــاة عل
  والتعاون فيما بينها لبلوغ هذه الغاية؛

  
ـــًا ل أياتخـــاذ   (ب) قانونهـــا الـــوطني، مـــن أجـــل تعزيـــز فعاليـــة ســـلطاتها ومرافقهـــا تـــدابير ضـــرورية، وفق

المختصة، بما في ذلك سلطات الجمارك والشرطة المسؤولة عن منع جميع أشكال االتجار غير المشـروع 
ل والــردع عنهــا وكشــفها والتحقيــق فيهــا والمقاضــاة عليهــا والقضــاء بالبضــائع التــي يتناولهــا هــذا البروتوكــو 

  عليها؛
  

اعتماد تدابير فعالة من أجل تسهيل المسـاعدة التقنيـة والـدعم المـالي أو الحصـول عليهمـا، وبنـاء   (ج)
القـــدرات والتعـــاون الـــدولي بغيـــة تحقيـــق أغـــراض هـــذا البروتوكـــول وضـــمان إتاحـــة المعلومـــات التـــي يتعـــين 

  بموجب هذا البروتوكول للسلطات المختصة وضمان تبادلها معها على نحو مؤمَّن؛تبادلها 
  

التعاون الوثيق فيما بينها، وفقًا لُنظمها القانونية واإلدارية الداخلية المعنية، من أجل تعزيز فعالية   (د)
انون المحــددة إجــراءات إنفــاذ القــوانين لمكافحــة التصــرف غيــر المشــروع بمــا فــي ذلــك األفعــال المخالفــة للقــ

  من هذا البروتوكول؛ ١٤طبقًا للمادة 
  
التعـــاون والتواصـــل، حســـب االقتضـــاء، مـــع المنظمـــات اإلقليميـــة والدوليـــة والحكوميـــة الدوليـــة فـــي   )ه(

مـن أجـل تعزيـز تنفيـذ هـذا البروتوكـول  ١تبادل المعلومات التي يتناولها هذا البروتوكول، على نحو مؤمَّن،
  تنفيذًا فعاًال؛

                                                           
إن تبادل المعلومات على نحو مؤمَّن بين طرفين هو التبـادل الـذي يصـمد أمـام محاولـة االعتـراض والعبـث (التحريـف).     ١

 تغييرها. ها بين الطرفين ال يمكن لطرف ثالث قراءتها والويعني ذلك، بعبارة أخرى، أن المعلومات التي يتم تبادل
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تعــاون، فــي حــدود الوســائل والمــوارد المتاحــة لهــا، علــى جمــع أي مــوارد ماليــة الزمــة لتنفيــذ هــذا ال  (و)
  البروتوكول تنفيذًا فعاًال من خالل آليات التمويل الثنائية والمتعددة األطراف.

  
تضـمن األطـراف، لــدى الوفـاء بالتزاماتهــا بمقتضـى هــذا البروتوكـول، أقصـى قــدر ممكـن مــن الشـفافية فيمــا   -٢

  يتعلق بأية تعامالت قد تتم بينها وبين دوائر صناعة التبغ.
  
  ٥المادة 

  
  حماية البيانات الشخصية

  
، مع مراعاة القوانين الوطنيةب رهناً  ،محل إقامتهمجنسيتهم أو  أيًا كانتاألطراف البيانات الشخصية لألفراد  تحمي

  .يذ هذا البروتوكولعند تنف ،المتعلقة بحماية البيانات الشخصية المعايير الدولية
  
  

  الباب الثالث: مراقبة سلسلة التوريد
  ٦المادة 
  

  الرخصة أو الموافقة المعادلة لها أو نظام المراقبة
  
بغية تحقيق أغراض اتفاقية منظمة الصحة العالميـة اإلطاريـة بشـأن مكافحـة التبـغ وللقضـاء علـى االتجـار   -١

كـل طـرف علـى أي شـخص طبيعـي أو اعتبـاري االضـطالع غير المشروع بمنتجـات التبـغ ومعـدات الصـنع يحظـر 
بـــأي مـــن األنشـــطة الـــواردة أدنـــاه إال برخصـــة أو بموافقـــة معادلـــة لهـــا (تســـمى أدنـــاه "الرخصـــة") أو بمقتضـــى نظـــام 

  قانون الوطني:لل طبقاً المراقبة المنفذ من ِقَبل سلطة مختصة 
  

  صنع منتجات التبغ ومعدات الصنع؛  (أ)
  

  ر منتجات التبغ ومعدات الصنع.استيراد أو تصدي  (ب)
  

يعمل كل طرف على منح رخصة، في الحدود التي ُتعتبر مناسبة وعندما ال يحظر ذلك القـانون الـوطني،   -٢
  ألي شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بما يلي:

  
  بيع منتجات التبغ بالتجزئة؛  (أ)
  

  قليديين؛زراعة التبغ، باستثناء صغار المزارعين والزراع والمنتجين الت  (ب)
  

  نقل كميات تجارية من منتجات التبغ أو معدات الصنع؛  (ج)
  

 بيع التبغ ومنتجات التبغ أو معدات الصنع بالجملة أو الوساطة فيها أو تخزينها أو توزيعها.  (د)
 

  لضمان وجود نظام فعال للترخيص يقوم كل طرف بما يلي:  -٣
  

أو سحب  دار و/ أو تجديد و/ أو تعليق و/إنشاء أو تعيين سلطة أو سلطات مختصة تتولى إص  (أ)
 وفقـاً ، رهنـًا بأحكـام هـذا البروتوكـول و ١و/ أو إلغاء الرخص الخاصة بممارسة األنشطة المحددة في الفقرة 

  الوطني؛لقانونه 
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اشتراط احتواء كل طلـب رخصـة علـى جميـع المعلومـات الالزمـة عـن مقـدم الطلـب، والتـي ينبغـي   (ب)
  ء، على ما يلي:أن تشتمل، حسب االقتضا

  
إذا كــان مقــدم الطلــب شخصــًا طبيعيــًا: المعلومــات عــن هويتــه والتــي تشــتمل علــى االســم   )١(

الكامــل واالســم التجــاري ورقــم الســجل التجــاري (إن وجــد) وأرقــام التســجيل الضــريبي المنطبقــة (إن 
  وجدت) وأي معلومات أخرى تتيح تحديد الهوية؛

اريـــًا: المعلومـــات عـــن هويتـــه، بمـــا فـــي ذلـــك االســـم إذا كـــان مقـــدم الطلـــب شخصـــًا اعتب  )٢(
ـــانوني الكامـــل واالســـم التجـــاري ورقـــم الســـجل التجـــاري وتـــاريخ ومكـــان التأســـيس وموقـــع مقـــر  الق
المؤسسة ومكان العمل الرئيسي للمنشأة وأرقام التسجيل الضريبي المنطبقة ونسخ مـن مـواد وثيقـة 

بعــة للمؤسســة وأســماء مــديريها وأســماء أي ممثلــين التأســيس أو الوثــائق المعادلــة لهــا والفــروع التا
  قانونيين معينين بما في ذلك أي معلومات أخرى تتيح تحديد الهوية؛ 

 والقـدرة اإلنتاجيـة وموقـع المخـزن (وحـدات) الصـنعلوحـدة المحـدد المنشأة التجارية موقع   )٣(
  ؛مقدم الطلب يشّغلها تيالللمنشأة التجارية 

أو وصــف المنــتج  ، مثــلطلــبالومعــدات الصــنع المــذكورة فــي  منتجــات التبــغتفاصــيل   )٤(
أو تصميمه أو صنفه أو طـرازه أو ماركتـه والـرقم ، إن وجدت، المسجلة عالمته التجاريةأو اسمه 

  المسلسل لمعدات الصنع؛ 

  ؛فيه تركيب واستخدام معدات الصنع المكان الذي سيتموصف   )٥(

  سابقة جنائية؛  مستند أو إقرار عما إذا كانت هناك أي  )٦(

التــــام للحســــابات المصــــرفية المعتــــزم اســــتخدامها فــــي المعــــامالت ذات الصــــلة، التحديــــد   )٧(
  ؛تفاصيل المدفوعات ذات الصلةوسائر 

مـــع االســتعمال المعتـــزم لمنتجــات التبــغ والســـوق المعتزمــة لبيــع منتجـــات التبــغ، وصــف   )٨(
المقــدر علــى نحــو التبــغ مــع الطلــب  إيــالء عنايــة خاصــة لضــمان تناســب إنتــاج أو توريــد منتجــات

  معقول؛

اسـتخدامها والنظـر فـي  ،وجمع أي رسوم قد تفرض على الرخصالقيام، حسب االقتضاء، برصد   (ج)
 وفقــاً ، أو أي نشــاط آخــر ذي صــلةأو ألغــراض الصــحة العموميــة  بفعاليــة وٕانفــاذ نظــام التــرخيصإدارة  فــي
  ؛قوانين الوطنيةلل

نــع أي ممارســات مخالفــة للقواعــد أو احتياليــة فــي تشــغيل نظــام التــرخيص لممالئمــة تــدابير اتخــاذ   (د)
  وكشفها والتحقيق فيها؛

أو تجديدها أو التفتيش عليها أو التحقق منها بصفة دورية،  الرخصاستعراض تدابير مثل اتخاذ   (ه)
  ؛حسب االقتضاء

من إعـادة تقـديم الطلـب  ولما يلزم الحقاً  الرخص صالحيةالنتهاء ، حسب االقتضاء، مهلةتحديد   (و)
  أو تحديث معلومات الطلب؛
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عـــن أي مســـبقًا بـــإبالغ الســـلطة المختصــة أي شـــخص طبيعــي أو اعتبـــاري يحمـــل رخصــة، إلــزام   (ز)
  أو أي تغيير هام في المعلومات الخاصة باألنشطة المرخص بها؛  التجارية تغيير في موقع منشأته

ة، بإبالغ السلطة المختصـة، كـي تتخـذ اإلجـراء إلزام أي شخص طبيعي أو اعتباري يحمل رخص  (ح)
  المناسب، بالحصول على أي معدات صنع أو بالتخلص من أي معدات صنع؛ 

تحــت إشــراف الســلطة  معــدات صــنع مــن هــذا القبيــل أو أي جــزء منهــاضــمان أن يــتم تــدمير أي   (ط)
   .المختصة

ات المالئمـــة المـــذكورة فـــي دون تلقـــي كـــل المعلومـــ يضـــمن كـــل طـــرف عـــدم مـــنح و/ أو نقـــل أي رخصـــة  -٤
ــــى موافقــــة مســــبقة مــــن الســــلطة و  مــــن الشــــخص المقتــــرح أن يحصــــل علــــى الرخصــــة، ٣ الفقــــرة دون الحصــــول عل

  .المختصة
  
بعد خمس سنوات من بدء نفاذ هذا البروتوكول يضمن اجتمـاع األطـراف فـي دورتـه التاليـة إجـراء البحـوث   -٥

ئيسـية الالزمـة لصـنع منتجـات التبـغ يمكـن التعـرف عليهـا وٕاخضـاعها المسندة بالبّينات للتحقق من أن المدخالت الر 
  آللية رقابة فعالة. وبناًء على هذه البحوث ينظر اجتماع األطراف في اإلجراءات المناسبة في هذا الصدد.

  

  ٧المادة 
  

  التحقق الواجب
  

لميـة اإلطاريـة بشـأن بما يتسق مـع قانونـه الـوطني وأغـراض اتفاقيـة منظمـة الصـحة العايشترط كل طرف،   -١
التبــغ ومنتجــات التبــغ ومعــدات  أن يقــوم كــل شــخص طبيعــي أو اعتبــاري منخــرط فــي سلســلة توريــد ،مكافحــة التبــغ

  الصنع بما يلي:
  

  التحقق الواجب قبل بدء عالقة العمل التجارية وطوال هذه العالقة؛  )أ(
  

لــب علــى هــذه المنتجــات فــي رصــد مــا يبيعــه إلــى العمــالء ليضــمن أن الكميــات متناســبة مــع الط  )ب(
  السوق المعتزمة للبيع أو االستعمال؛

  
إبالغ السلطات المختصة بأي دليل على أن الزبون منخرط في أنشطة مخالفة اللتزاماتـه الناشـئة   (ج)

  عن هذا البروتوكول.
  
غــراض وأ الـوطنيمـع قانونــه  بمـا يتســق ، حســب االقتضـاء،١، عمـًال بأحكــام الفقـرة التحقـق الواجــبيشـمل   -٢

هويــة  جملــة أمــور منهــا، الشــروط الخاصــة بتحديــد اتفاقيــة منظمــة الصــحة العالميــة اإلطاريــة بشــأن مكافحــة التبــغ،
  وتحديثها: الحصول على المعلومات المتعلقة باألمور التالية، كالزبون

  
  ؛٦ رخصة وفقًا للمادةيحمل  أو االعتباري الطبيعي لشخصامن أن التثبت   (أ)
  

واالسـم  الزبون شخصًا طبيعيًا فإن المعلومات عن هويته تشـتمل علـى االسـم الكامـلعندما يكون   (ب)
من الوثيقـة الرسـمية  والتحقق(إن وجد)، وأرقام التسجيل الضريبي المنطبقة،  السجل التجاريورقم  التجاري

  إلثبات هويته؛
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واالسـم الكامل  االسم الزبون شخصًا اعتباريًا فإن المعلومات عن هويته تشتمل علىعندما يكون   (ج)
ومكان تأسيس المنشأة، وموقع المقر الرئيسي للمنشـأة ومكـان العمـل وتاريخ  السجل التجاريورقم التجاري 

أو الوثــائق  تأســيس المنشــأةوأرقــام التســجيل الضــريبي المنطبقــة ونســخ مــن مــواد وثيقــة  الرئيســي للمنشــأة،
معينين، بما في ذلـك  قانونيين ، وأسماء أي ممثلينديريهاوأسماء م  للمؤسسةوالفروع التابعة  ،المعادلة لها

  ؛من الوثائق الرسمية إلثبات هويتهم أسماء الممثلين والتحقق
  

وصف االستعمال المعتزم للتبغ أو منتجات التبغ أو معـدات الصـنع والسـوق المعتزمـة لبيـع التبـغ   (د)
  أو منتجات التبغ أو معدات الصنع؛

  
  تعمال معدات الصنع.وصف مكان تركيب واس  (ه)

  
شروطًا بشأن تحديـد هويـة الزبـون، كالحصـول مـثًال  ١يجوز أن يشمل التحقق الواجب عمًال بأحكام الفقرة   -٣

  على معلومات تتعلق بما يلي وتحديثها:
  

  وثيقة أو إقرار عما إذا كانت هناك أي سابقة جنائية؛  (أ)
  

  خدامها في المعامالت.التحديد التام للحسابات المصرفية المعتزم است  (ب)
  

لضــمان التقيــد  الالزمــة التــدابير جميــع(ج)، ١يتخــذ كــل طــرف، بنــاًء علــى المعلومــات المــذكورة فــي الفقــرة   -٤
بااللتزامــات الناشــئة عــن هــذا البروتوكــول، والتــي قــد تشــمل اتخــاذ قــرار يصــبح بموجبــه زبــون موجــود داخــل الواليــة 

  يف الوارد في القانون الوطني. القضائية للطرف زبونًا مجمدًا حسب التعر 
  

  ٨المادة 

  اقتفاء األثر وتحديد المنشأ
  
لتعزيــز تــأمين سلســلة التوريــد والمســاعدة علــى التحقيــق فــي االتجــار غيــر المشــروع بمنتجــات التبــغ تتفــق   -١

األطــراف علـــى إنشـــاء نظـــام عـــالمي القتفـــاء األثـــر وتحديـــد المنشــأ، فـــي غضـــون خمـــس ســـنوات مـــن بـــدء نفـــاذ هـــذا 
اإلقليميــــة القتفـــاء األثــــر وتحديـــد المنشــــأ ومركــــزًا عالميـــًا لتنســــيق تبــــادل  و/ أو بروتوكـــول، يشــــمل الـــُنظم الوطنيــــةال

المعلومات يكون مقره داخل أمانة اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ ويكون متاحًا لجميع 
  قي المعلومات المناسبة.األطراف، وذلك كي تتمكن األطراف من االستفسار وتل

  
بإنشـاء نظـام يخضـع لسـيطرة الطـرف القتفـاء أثـر وتحديـد منشـأ ، وفقـًا ألحكـام هـذه المـادة، يقوم كـل طـرف  -٢

وذلــك مــع مراعــاة احتياجاتــه الوطنيــة أو اإلقليميــة  ،جميــع منتجــات التبــغ التــي تصــنع داخــل إقليمــه أو ُتســتورد إليــه
  المحددة وأفضل الممارسات المتاحة.

  
عالمــات تعريــف مميــزة  أن تضــافيشــترط كــل طــرف، إلتاحــة الفعاليــة فــي اقتفــاء األثــر وتحديــد المنشــأ،   -٣

الـدمغات، إلـى كـل علبـة وعبـوة أو  الرمـوزومؤمَّنة وغير قابلة لإلزالة (تسمى أدناه عالمات التعريف المميـزة)، مثـل 
العالمــات جــزءًا مــن هــذه العلــب والعبــوات مــن علــب وعبــوات الســجائر وأي أغلفــة خارجيــة لهــا، أو أن تشــكل هــذه 

واألغلفة، وذلك في غضون خمـس سـنوات، وأن تضـاف هـذه العالمـات إلـى منتجـات التبـغ األخـرى أو تشـكل جـزءًا 
  منها في غضون عشر سنوات، من بدء نفاذ هذا البروتوكول بالنسبة إلى ذلك الطرف.

  



FCTC/COP/INB-IT/5/5  Annex  

13 

العــالمي القتفــاء األثــر وتحديــد المنشــأ، أن تتــاح ، كجــزء مــن النظــام ٣يشــترط كــل طــرف، ألغــراض الفقــرة   ١-٤
المعلومات الواردة أدناه، بشكل مباشر أو بواسطة رابط، من أجل مساعدة األطراف على تحديد منشأ منتجات التبغ 

  ونقطة انحرافها حسب االقتضاء، ورصد ومراقبة حركة منتجات التبغ ووضعها القانوني:
  

  تاريخ ومكان الصنع؛  (أ)
  الصنع؛ مرفق  (ب)
  اآللة المستعملة في صنع منتجات التبغ؛  (ج)
  الصنع؛ أو توقيتنوبة اإلنتاج   (د)
  ؛مدفوعاتهوسجل  طلبيتهورقم  وفاتورتهاسم الزبون األول غير المنتسب للصانع   (ه)
  لبيع بالتجزئة؛المعتزمة لالسوق   (و)
  وصف المنتج؛  (ز)
  أي تخزين أو شحن؛  (ح)
  وف؛هوية أي مشتٍر الحق معر   (ط)
  .والمرسل إليه ،ونقطة المغادرة ،ووجهة الشحن ،تاريخ الشحنو  ،مسار الشحن المعتزم  (ي)

  
وفـــي الفقـــرة الفرعيـــة (و)، كلمـــا كانـــت وتشــكل المعلومـــات المـــذكورة فـــي الفقـــرات الفرعيـــة (أ) و(ب) و(ز)،   ٢-٤

  جزءًا من عالمات التعريف المميزة.متاحة، 
  
ة فـي الفقـرة الفرعيـة (و) متاحـة فـي وقـت إضـافة العالمـات تشـترط األطـراف إذا لم تكن المعلومات المذكور   ٣-٤

  (أ) من اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ.٢-١٥إدراج هذه المعلومات وفقًا للمادة 
  
ي يشــترط كــل طــرف، فــي غضــون الُمهلــة المحــددة فــي هــذه المــادة، أن يــتم تســجيل المعلومــات المحــددة فــ  -٥

  في وقت اإلنتاج أو في وقت قيام أي صانع بشحن أول شحنة أو في وقت االستيراد إلى إقليمه. ٤الفقرة 
  
بعالمــات  رابــط، وذلــك بواســطة ٥يضــمن كــل طــرف االطــالع علــى المعلومــات المســجلة بمقتضــى الفقــرة   -٦

  .٤و ٣التعريف المميزة المنصوص عليها في الفقرتين 
  
، وكـــذلك عالمـــات التعريـــف المميـــزة التـــي تتـــيح ٥مـــات المســـجلة وفقـــًا للفقـــرة المعلو  أنيضـــمن كـــل طـــرف   -٧

  المختصة. وسلطتهيحدده أو يسمح به الطرف  بنسق ستدرج ،٦االطالع على هذه المعلومات وفقًا للفقرة 
  
للمركـز العـالمي لتنسـيق سيتاح  ٥االطالع على المعلومات المسجلة بمقتضى الفقرة  أنيضمن كل طرف   -٨

إلكترونية معيارية مؤمَّنة مع النقطة المركزيـة  وصلة بينيةمن خالل  ،٩بالفقرة  ورهناً  ل المعلومات عند الطلب،تباد
لـدى األطـراف قائمـة بالسـلطات المختصـة  المركز العـالمي لتنسـيق تبـادل المعلومـات يعدو اإلقليمية.  و/ أو الوطنية

  .القائمة لألطراف كافةهذه يتيح و 
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  :ما يليو على السلطة المختصة على كل طرف أ  -٩

 عنهــا خــالل االستفســار مــن ٤االطــالع فــي الوقــت المناســب علــى المعلومــات المحــددة فــي الفقــرة   (أ)
  من المركز العالمي لتنسيق تبادل المعلومات؛

كشف حاالت االتجـار غيـر المشـروع غرض بعند الضرورة هذه المعلومات االقتصار على طلب   (ب)
  التحقيق فيها؛بمنتجات التبغ أو 

  مبرر معقول؛ بالالمعلومات هذه عدم حجب   (ج)

  ؛لقانونه الوطنيوفقًا ، وذلك ٤الرد على طلبات المعلومات المتعلقة بالفقرة   (د)

  .حسبما يتفق عليهوالتعامل بها كمعلومات سرية،  ،تبادلها يجريمعلومات  يأل توفير الحماية  )ه(
  

النظــام الســاري القتفــاء األثــر وتحديــد المنشــأ ليمتــد لغايــة النقطــة  يشــترط كــل طــرف تطــوير وتوســيع نطــاق  -١٠
التــي تكــون فيهــا جميــع الرســوم الجمركيــة والضــرائب ذات الصــلة وكــذلك، حســب االقتضــاء، االلتزامــات األخــرى قــد 

  دفعت عند نقطة الصنع أو االستيراد أو اإلفراج من الرقابة الجمركية أو رقابة الرسوم.
  

راف مع بعضها البعض ومع المنظمات الدولية المختصة، حسبما تتفق عليه فيما بينها، على تتعاون األط  -١١
  تبادل وتطوير أفضل الممارسات الخاصة بُنظم اقتفاء األثر وتحديد المنشأ، بما في ذلك ما يلي:

  
مـا فـي ، باقتفـاء األثـر وتحديـد المنشـأالخاصـة ب المحسـنةتطوير ونقل وامـتالك التكنولوجيـا تيسير   (أ)

  ذلك المعارف والمهارات والقدرات والخبرات؛

إلــى  ألطــراف التــي ُتعــرب عــن حاجتهــاإلــى ابــرامج التــدريب وبنــاء القــدرات الخــاص بدعم تقــديم الــ  (ب)
  ؛ذلك

منتجـات التبـغ وعبـوات السـجائر  على علبتكنولوجيا من أجل وضع العالمات التطوير مواصلة   (ج)
  .٤في الفقرة  المذكورةعلى المعلومات  طالعاالإلتاحة ومسحها ضوئيًا  األخرى

  
  ال تنفذ دوائر صناعة التبغ االلتزامات المحددة ألي طرف وال يتم تفويضها في هذه االلتزامات.  -١٢
  

يضمن كل طرف أن سلطاته المختصة التي تشارك في نظـام اقتفـاء األثـر وتحديـد المنشـأ، ال تتعامـل مـع   -١٣
ن مصــالح دوائــر صــناعة التبــغ إال بالقــدر الضــروري فــي أضــيق الحــدود الــذي يتــيح دوائــر صــناعة التبــغ ومــن يمثلــو 

  تنفيذ هذه المادة.
  

يجوز أن يشترط كل طـرف أن تتحمـل دوائـر صـناعة التبـغ أي تكـاليف ذات صـلة بالتزامـات ذلـك الطـرف   -١٤
  بموجب هذه المادة.
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  ٩المادة 
  

  حفظ السجالت
  

سلسلة جميع األشخاص الطبيعيين واالعتباريين المنخرطين في على حسب االقتضاء،  ،كل طرفيشترط   -١
. ويجـب بسجالت كاملة ودقيقة لجميع المعامالت ذات الصـلة ومعدات الصنع االحتفاظ ومنتجات التبغ التبغ توريد

  أن تتيح هذه السجالت المساءلة التامة عن المواد المستعملة في إنتاجهم من منتجات التبغ. 
  

ــًا للمــادةحســب االقتضــاء،  ،طــرف كــليشــترط   -٢ أن يــزودوا الســلطات المختصــة  ٦ علــى المــرخص لهــم وفق
  :عندما تطلبها بالمعلومات التالية

  
  ؛وسائر المعلومات ذات الصلة ،واالتجاهات والتوقعات ،عامة عن حجم األسواقالمعلومات ال  (أ)
  

أو  تهحراســخص لــه أو تحــت حيــازة المــر معــدات الصــنع التــي توجــد فــي منتجــات التبــغ و  كميــات  (ب)
أو إعـادة الشـحن  العبـورمستودعات الضرائب والجمـارك بموجـب نظـام و  المخازن فيوُيحتفظ بها  سيطرته

  .اعتبارًا من تاريخ الطلب تعليق الرسوم أو
  
أو المصــنوعة فــي إقلــيم الطــرف بغــرض تصــديرها أو  المبيعــةومعــدات الصــنع  منتجــات التبــغ يخــصفيمــا   -٣

يشـترط ، إقلـيم الطـرف العبـور أو الشـحن العـابر فـيفـي إطـار  الجمركيـة كة المعفاة مؤقتًا من الرسـومالخاضعة للحر 
 فــي بلــد المغــادرة أن يــزودوا الســلطات المختصــة ٦للمــادة وفقــًا علــى المــرخص لهــم  ، حســب االقتضــاء،كــل طــرف

ســــيطرتهم نطــــاق  ج الشـــحنة مــــنخــــرو  فـــي وقــــت) الالزمــــة لــــذلك الوســـائل اإللكترونيــــة إذا تــــوافرت البنيـــة التحتيــــةب(
  بالمعلومات الواردة أدناه إذا ُطلبت منهم: 

  
المـرخص لـه وفقـًا  ِقَبـلمـن علـى المنتجـات المادية  للسيطرةمن آخر نقطة  المنتجات شحنتاريخ   )أ(

  لهذا البروتوكول؛
  

  ؛والكمية والمستودع) الصنفالمنتجات المشحونة (بما في ذلك تفاصيل   (ب)
  

  ؛جهة مقصد الشحن المعتزمةمسارات وو   (ج)
  

  شحن إليه المنتجات؛الذي تُ  الطبيعي أو االعتباري (الواحد أو األكثر) الشخصهوية   (د)
  

  هوية الناقل؛ ، بما في ذلكالنقلوسيلة   (ه)
  

  ؛وجهة الشحن المعتزمةالمتوقع لوصول الشحنة إلى التاريخ   (و)
  

   .المعتزمة للبيع بالتجزئة أو االستعمالالسوق   (ز)
  

على باعة التبغ بالتجزئة وزارعي التبغ، باستثناء الزارعين التقليديين العاملين  ، إذا أمكن،كل طرفيشترط   -٤
قوانينــه ل طبقــاً  يقومــون بهــابســجالت كاملــة ودقيقــة لجميــع المعــامالت التــي  علــى أســاس غيــر تجــاري، أن يحتفظــوا

   .الوطنية
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 التـدابير مـن غيرهـا أو اإلداريـة أو التنفيذيـة أو التشـريعية دابيرتـاليعتمد كل طـرف  ١تنفيذ الفقرة ألغراض   -٥
  ما يلي:تطالب بالتي  الفعالة

  
  سنوات؛ أربععن ال تقل بجميع السجالت لمدة االحتفاظ   (أ)
  

  لسلطات المختصة؛لجميع السجالت إتاحة   (ب)
  

  .المحافظة على نسق السجالت وفقًا لما تقرره السلطات المختصة  (ج)
  

جميـع  التفاصيل التي تحتوي عليهـا القوانين الوطنية، نظامًا لتبادلورهنًا بكل طرف، عند االقتضاء ئ ينش  -٦
  .مع سائر األطرافوفقًا لهذه المادة السجالت المحتفظ بها 

  
علـى التبـادل والتطـوير لتعاون مع بعضها البعض ومع المنظمـات الدوليـة المختصـة إلى اتسعى األطراف   -٧

  المحسنة لالحتفاظ بالسجالت. ُنظمالتدريجيين لل
  

 ١٠المادة 

  التدابير األمنية والوقائية

بمـــا يتســـق مـــع قانونـــه الـــوطني وأغـــراض اتفاقيـــة منظمـــة الصـــحة  ،، حســـب االقتضـــاءكـــل طـــرفيشـــترط   -١
، ٦أن يتخـذ جميــع األشـخاص الطبيعيـين واالعتبــاريين، رهنـًا بأحكـام المــادة  العالميـة اإلطاريـة بشـأن مكافحــة التبـغ،

جملــة أمــور تحويــل منتجــات التبــغ إلــى قنــوات االتجــار غيــر المشــروع، ويشــمل ذلــك  للحيلولــة دون الالزمــة التــدابير
  ما يلي:منها 

  إبالغ السلطات المختصة بما يلي:  (أ)

، أو بالـدفع عينيـًا القانون الـوطني تحويل النقد عبر الحدود بالقدر المنصوص عليه في   )١(
  عبر الحدود؛

  "المعامالت المشبوهة"؛جميع   )٢(
  

توريد منتجات التبغ أو معدات الصنع فقط بالقـدر الـذي يتناسـب مـع الطلـب علـى هـذه المنتجـات   (ب)
  . االستعمالللبيع بالتجزئة أو  المعتزمةداخل السوق 

، بمـــا يتســـق مـــع قانونـــه الـــوطني وأغـــراض اتفاقيـــة منظمـــة الصـــحة يشـــترط كـــل طـــرف، حســـب االقتضـــاء  -٢
الخاصة بالمعامالت التي يقوم بهـا األشـخاص  بأن تتم المدفوعاتُيسمح  أال طارية بشأن مكافحة التبغ،العالمية اإل

ـــًا ألحكـــام المـــادة  ـــاريون، وفق ـــة ٦الطبيعيـــون أو االعتب ـــاتورة،  والقيمـــة المحـــددتين، إال بالعمل ـــدفع و فـــي الف بوســـائل ال
أي  وال بـأن تـتم عـن طريـقي إليـه السـوق المعتزمـة، المشروعة من المؤسسات المالية القائمـة فـي اإلقلـيم الـذي تنتمـ

  . يتم به التحويل الماليآخر بديل نظام 

وفقــًا  التـي يؤديهــا األشـخاص الطبيعيــون أو االعتبـاريون، بــأن تـتم المــدفوعاتيشـترط كـل طــرف أال ُيسـمح   -٣
والقيمة إال بالعملة   يته القضائية، فيما يتعلق بالمواد التي ُتستعمل في صنع منتجات التبغ داخل وال٦ألحكام المادة 
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إليـه السـوق اإلقلـيم الـذي تنتمـي  في بوسائل الدفع المشروعة من المؤسسات المالية القائمةو في الفاتورة،  المحددتين
  . يتم به التحويل الماليآخر  بديل أي نظام عن طريقتتم بأن ال المعتزمة، و 

  
المدنيـــة أو اإلداريـــة  وألمـــادة لإلجـــراءات الجنائيـــة الشـــروط هـــذه إخضـــاع أي مخالفـــة  كـــل طـــرفيضـــمن   -٤

تعليــق الرخصــة أو  ، حســب االقتضــاء،، بمــا فــي ذلــكعنهــا المالئمــة وللجــزاءات الفعالــة والمتناســبة معهــا والرادعــة
  .إلغاؤها

  
  ١١ المادة

  
  البيع بواسطة شبكة اإلنترنت أو وسائل االتصال أو أي تكنولوجيا جديدة أخرى

  
ـــاريين والطبيعيـــين علـــى جميـــع األشـــخاص  يشـــترط كـــل طـــرف -١ ـــة تتعلـــق االعتب المنخـــرطين فـــي أيـــة معامل

شبكة اإلنترنـت أو وسـائل االتصـال أو أي أسـاليب أخـرى للبيـع باسـتخدام تكنولوجيـا جديـدة،  بواسطةبمنتجات التبغ 
  أن يتقيدوا بجميع االلتزامات  ذات الصلة المشمولة بهذا البروتوكول. 

  
شـبكة اإلنترنـت أو وسـائل االتصـال أو أي  بواسـطةي حظر بيع منتجات التبغ بالتجزئـة ينظر كل طرف ف  -٢

   أساليب أخرى للبيع باستخدام تكنولوجيا جديدة.
  

  ١٢المادة 
  

  الدولي والعبور المناطق الحرة
  
يفــرض كــل طــرف، فــي غضــون ثــالث ســنوات مــن بــدء نفــاذ هــذا البروتوكــول بالنســبة إليــه، ضــوابط فعالــة  -١

ــالتبغ ومنتجاتــه فــي المنــاطق الحــرة، وذلــك علــى ج ميــع أشــكال صــنع التبــغ ومنتجــات التبــغ والمعــامالت الخاصــة ب
  باتخاذ جميع التدابير ذات الصلة، كما هو منصوص عليه في هذا البروتوكول. 

  
أو  واحـدةالتبـغ فـي حاويـة  بأي منتجـات أخـرى غيـر منتجـاتُيحظر، فضًال عن ذلك، خلط منتجات التبغ   -٢
  أية وحدة نقل مشابهة من هذا القبيل في وقت الخروج من المناطق الحرة.  في
  
الــدولي أو  العبــورقانونــه الــوطني، تــدابير المراقبــة والتحقــق بشــأن ل وفقــاً يتخــذ كــل طــرف ويعتمــد ويطبــق،   -٣

 الحيلولة دون ، طبقًا ألحكام هذا البروتوكول ومن أجلالصنع، داخل إقليمه، لمنتجات التبغ ومعدات الشحن العابر
  االتجار غير المشروع بهذه المنتجات. 

  
  ١٣المادة 

  
  المبيعات المعفاة من الرسوم الجمركية

  
يتخــــذ كــــل طــــرف تــــدابير فعالــــة إلخضــــاع أي مبيعــــات معفــــاة مــــن الرســــوم الجمركيــــة لجميــــع أحكــــام هــــذا   -١

لعالميــة اإلطاريــة بشــأن مكافحــة مــن اتفاقيــة منظمــة الصــحة ا ٦ذات الصــلة، مــع مراعــاة أحكــام المــادة  البروتوكــول
   التبغ.
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يضــمن اجتمــاع األطــراف فــي دورتــه  ،ســنوات مــن بــدء نفــاذ هــذا البروتوكــولفــي موعــد ال يتجــاوز خمــس   -٢
التالية إجراء البحوث المسندة بالبّينات للتحقق من مدى االتجار غير المشروع بمنتجـات التبـغ فيمـا يتعلـق بمبيعـات 

الرســـوم الجمركيـــة. وبنـــاًء علـــى هـــذه البحـــوث ينظـــر اجتمـــاع األطـــراف فـــي اإلجـــراءات هـــذه المنتجـــات المعفـــاة مـــن 
  المناسبة في هذا الصدد.

  
  

  األفعال المخالفة للقانونالباب الرابع: 
  ١٤المادة 

  التصرف غير المشروع بما في ذلك األفعال اإلجرامية
  
 أخــرى وتــدابير تشــريعية تــدابير مــن لــزمي مــاالمبــادئ األساســية لقانونــه الــداخلي، ب رهنــاً يصــدر كــل طــرف،   -١

  لجعل التصرفات التالية غير مشروعة بموجب قانونه الداخلي:
  

بالجملـة، أو الوسـاطة فيهـا، أو بيعهـا،  صنع التبغ أو منتجات التبـغ أو معـدات الصـنع، أو بيعهـا  (أ)
  ا البروتوكول؛ أو نقلها، أو توزيعها، أو تخزينها، أو شحنها، أو استيرادها بما يخالف نصوص هذ

  
صنع التبغ أو منتجـات التبـغ أو  معـدات الصـنع، أو بيعهـا بالجملـة، أو الوسـاطة فيهـا،   )١(  (ب)  

أو بيعهـــا، أو نقلهـــا، أو توزيعهـــا، أو تخزينهـــا، أو شـــحنها، أو اســـتيرادها، أو تصـــديرها دون دفـــع 
ة، أو دون عالمـــات الرســـوم والضـــرائب والجبايـــات األخـــرى، أو دون الـــدمغات الضـــريبية المنطبقـــ

  التوسيم الفريدة، أو دون أي عالمات أو بطاقات توسيم أخرى مقررة؛ 
  
أي أفعال أخرى لتهريب أو محاولة تهريب التبغ أو منتجات التبغ أو معدات الصنع ولم   )٢(

  )؛١تشملها الفقرة (ب)(
  

أو تغليـف  أي شكل آخـر مـن أشـكال صـنع  التبـغ أو منتجـات التبـغ أو معـدات الصـنع،  )١(  (ج)
التبــغ الــذي يحمــل دمغــات ضــريبية مزيفــة أو عالمــات تعريــف مميــزة أو أي عالمــات أو بطاقــات 

  ؛ مزيفة توسيم أخرى الزمة
  

البيع بالجملة، أو الوساطة، أو البيع، أو النقل، أو التوزيـع، أو التخـزين، أو الشـحن، أو   )٢(
غيـر قـانوني و/ أو منتجـات التبـغ غيـر بـالتبغ المصـنوع بشـكل االستيراد أو التصـدير فيمـا يتعلـق 

المشـــروعة و/ أو المنتجـــات التـــي تحمـــل دمغـــات ضـــريبية مزيفـــة و/ أو أي عالمـــات أو بطاقـــات 
  ؛ توسيم أخرى الزمة مزيفة أو معدات الصنع غير المشروعة

  
اعتبـــار أن هـــذا البروتوكـــول ال يســـعى إلـــى تنـــاول المســـائل ذات الصـــلة لحقـــوق الملكيـــة الفكريـــة 

  رجة ضمن صالحيات المنظمات الدولية األخرى. والمند
  

التوريــد ألغــراض منتجــات التبــغ بمنتجــات أخــرى غيــر التبــغ فــي مجــرى التقــدم عبــر سلســلة  مــزج  (د)
  إخفاء أو تمويه منتجات التبغ. 

  
  من هذا البروتوكول؛  ٢-١٢منتجات التبغ بمنتجات غير التبغ بما يخالف المادة  مزج  )ه(
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اإلنترنـــت أو وســـائل االتصـــال أو أي أســـاليب أخـــرى تســـتخدم فيهـــا التكنولوجيـــات  اســـتخدام شـــبكة  )و(
  منتجات التبغ بما يخالف هذا البروتوكول؛ لبيع المتطورة 

  
على تبغ أو منتجـات تبـغ أو معـدات صـنع مـن  ٦حصول أي شخص يحمل رخصة طبقًا للمادة   )ز(

  لم يرخص؛ ولكنه ٦ أي شخص كان ينبغي أن يكون مرخصًا طبقًا للمادة
  
إعاقـــة أداء أي موظــــف رســــمي، أو أي موظـــف مكلــــف، لواجباتــــه المتعلقـــة بمنــــع االتجــــار غيــــر   )ح(

المشــروع بــالتبغ أو منتجــات التبــغ أو معــدات الصــنع أو لواجباتــه المتعلقــة بــالردع عــن هــذا االتجــار غيــر 
  المشروع أو كشفه أو التحقيق فيه أو القضاء عليه؛ 

  
إلـى  ادية كاذبة أو مضللة أو منقوصة، أو عدم تقديم أي معلومات مقررةتقديم بيانات م  )١(  )ط(

غيـر المشـروع  أي موظف رسمي أو أي موظـف مكلـف عنـد أداء واجباتـه المتعلقـة بمنـع االتجـار
بـــالتبغ أو منتجـــات التبـــغ أو معـــدات الصـــنع أو واجباتـــه المتعلقـــة بـــالردع عـــن هـــذا االتجـــار غيـــر 

فيــه أو القضــاء عليــه، مــا لــم يكــن ذلــك مخالفــًا للحــق فــي االمتنــاع المشــروع أو كشــفه أو التحقيــق 
  عن إدانة الذات؛ 

  
اإلدالء فــي االســتمارات الرســمية بمعلومــات غيــر صــحيحة عــن أوصــاف أو كميــات أو   )٢(

ـــيم التبـــغ أو منتجـــات التبـــغ أو معـــدات الصـــنع، أو عـــن أي معلومـــات أخـــرى محـــددة فـــي هـــذا  ق
  رضين التاليين:البروتوكول، لتحقيق أي من الغ

  
   التهرب من دفع الرسوم والضرائب والجبايات األخرى المنطبقة، أو  (أ)

  
المساس بأي من تدابير المراقبة الالزمة لمنع االتجـار غيـر المشـروع بـالتبغ أو   (ب)

منتجات التبـغ أو معـدات الصـنع، أو الالزمـة للـردع عـن هـذا االتجـار غيـر المشـروع أو 
   و القضاء عليه؛كشفه أو التحقيق فيه أ

  
عدم االحتفاظ بالسجالت المنصـوص عليهـا فـي هـذا البروتوكـول أو االحتفـاظ بسـجالت   )٣(

  زائفة؛ 
  
  . ٢غسل عائدات التصرف غير المشروع المحدد كفعل إجرامي بمقتضى الفقرة   )ي(

  
المــذكورة فــي  التصــرفات غيــر المشــروعةأن المبــادئ األساســية لقانونــه الــداخلي، ب رهنــاً يحــدد كــل طــرف،   -٢

أو أي تصرف آخر يتعلق بالتجارة غير المشروع بالتبغ ومنتجات التبغ ومعدات الصنع بمـا يخـالف أحكـام  ١ الفقرة
  إلنفاذ هذا التحديد. الالزمة وغيرها التشريعية التدابيريتخذ و أفعاًال إجرامية،  هذا البروتوكول تشكل

  
مــن بــين  ٢الطــرف أنــه يشــكل فعــًال إجراميــًا طبقــًا للفقــرة حــدد ذلــك يبلــغ كــل طــرف أمانــة البروتوكــول بمــا   -٣

أو  ٢، ويــزود األمانــة بنســخ مــن قوانينــه التــي تفعــل الفقــرة ٢و ١التصــرفات غيــر المشــروعة المحــددة فــي الفقــرتين 
  بوصف لهذه القوانين، ومن أية تعديالت يدخلها على هذه القوانين فيما بعد. 

  
ـــالتبغ  لتعزيـــز التعـــاون الـــدولي فـــي مجـــال  -٤ مكافحـــة األفعـــال اإلجراميـــة المتعلقـــة باالتجـــار غيـــر المشـــروع ب

ومنتجات التبغ ومعدات الصنع تشجع األطراف على مراجعة قوانينها الوطنية بخصـوص غسـل األمـوال والمسـاعدة 
ذلك لضمان القانونية المتبادلة وتسليم المجرمين مع مراعاة االتفاقيات الدولية ذات الصلة والتي هي أطراف فيها، و 

  أنها فعالة في إنفاذ هذا البروتوكول. 



FCTC/COP/INB-IT/5/5    Annex   

20 

  ١٥المادة 
  

  مسؤولية األشخاص االعتباريين
  
، بمــا يتفــق مــع مبادئــه القانونيــة، إلرســاء مســؤوليات األشــخاص تــدابير مــن يلــزم قــد مــاكــل طــرف  يعتمــد  -١

للقــــوانين الوطنيــــة  اً االعتبــــاريين عــــن التصــــرفات غيــــر المشــــروعة بمــــا فــــي ذلــــك األفعــــال اإلجراميــــة المحــــددة وفقــــ
  من هذا البروتوكول.  ١٤ للمادةو 
  
المبــادئ القانونيــة لكــل طــرف، يجــوز أن تكــون مســؤولية األشــخاص االعتبــاريين جنائيــة أو مدنيــة أو ب رهنــاً   -٢

   إدارية.
  
ال تخـــل هـــذه المســـؤولية بمســـؤولية األشـــخاص الطبيعيـــين الـــذين يرتكبـــون التصـــرفات غيـــر المشـــروعة أو   -٣

  من هذا البروتوكول.  ١٤للمادة  اً وفقو  في القوانين واللوائح الوطنية اإلجرامية المحددة األفعال
  

  ١٦المادة 
  

  المالحقات القضائية والجزاءات
  
الطبيعيين  األشخاص إخضاعلضمان  ،الداخلي ما قد يلزم من تدابير، لقانونه يعتمد كل طرف  -١

 وفقاً بما فيها األفعال اإلجرامية المحددة ، ات غير المشروعةلذين تلقى عليهم مسؤولية التصرفا واالعتباريين
  . بما فيها الجزاءات المالية فّعالة ومتناسبة ورادعة جنائية أو غير جنائية لجزاءات ١٤ للمادة

  
فيما يتعلق  الداخلي صالحيات قانونية تقديرية يتيحها قانونه أييسعى كل طرف إلى ضمان أن   -٢

 اً ألشخاص الرتكابهم التصرفات غير المشروعة، بما فيها األفعال اإلجرامية المحددة وفقبالمالحقة القضائية ل
، تمارس من أجل تحقيق الفعالية القصوى لتدابير إنفاذ القانون التي تتخذ بشأن تلك التصرفات غير ١٤للمادة 

تكاب تلك التصرفات غير المشروعة بما فيها األفعال اإلجرامية، مع إيالء االعتبار الواجب لضرورة ردع ار 
  في ذلك األفعال المخالفة للقانون. المشروعة بما

  
المبدأ القائل بأن توصيف التصرفات غيـر المشـروعة بمـا فيهـا األفعـال بليس في هذا البروتوكول ما يمس   -٣

ية األخرى التي تحكم لهذا البروتوكول وتوصيف الدفوع القانونية المنطبقة أو المبادئ القانون اً اإلجرامية المحددة وفق
لطـرف وبوجــوب مالحقـة تلــك التصـرفات غيــر المشـروعة بمــا ل الــداخليمشـروعية التصــرفات مقصـور علــى القـانون 

   القانون. وفقًا لذلك فيها األفعال اإلجرامية والمعاقبة عليها
  

  ١٧المادة 
  

  المدفوعات الخاصة بالمضبوطات
  

التي  ما يلزم من التدابير التشريعية والتدابير األخرى تنظر في اعتمادأن  ،الداخليقانونها وفقًا ل، لألطراف ينبغي
 أو موزِّع منتج أو صانع التي لم ُتدفع منالضرائب والرسوم  يتناسب معمبلغ  تحصيلتخول السلطات المختصة 

   .صنع أو معدات و/أو منتجات تبغ  و/ تبغلما ُضبط من ر دّ أو مستورد أو مص
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   ١٨المادة 
  اإلتالف التخلص أو

إلـى أقصـى حـد  أساليب غير مضرة بالبيئةباستخدام معدات الصنع و ومنتجات التبغ كل ما يصادر من التبغ  ُيتلف
   .الوطنيللقانون  ، أو يجري التخلص منه وفقاً ممكن

  
   ١٩المادة 

  أساليب التحري الخاصة
سـمح بـذلك، وفـي حـدود إمكانياتـه، يتخذ كل طرف، إذا كانت المبادئ األساسية لنظامه القانوني الداخلي ت  -١

تتيح االستخدام المالئم ألسلوب التسـليم المراقـب، وكـذلك  ما يلزم من تدابير وبالشروط المحددة في قانونه الداخلي،
السـتعمال أسـاليب التحـري الخاصـة األخـرى، حيثمـا اعتُبـرت مالئمـة، مثـل الترصـد اإللكترونـي أو غيـره مـن أشـكال 

ســـتترة مـــن جانـــب ســـلطاته المختصـــة داخـــل إقليمـــه بغـــرض المكافحـــة الفعالـــة لالتجـــار غيـــر الترصـــد والعمليـــات الم
  المشروع بالتبغ أو منتجات التبغ أو معدات الصنع.

ـــة   -٢ ، عنـــد ، علـــى أن تبـــرم١٤اإلجراميـــة المحـــددة وفقـــًا للمـــادة األفعـــال التحـــري عـــن تشـــجع األطـــراف، بغي
فـي  ١أو متعددة األطـراف السـتخدام األسـاليب الُمشـار إليهـا فـي الفقـرة اتفاقات أو ترتيبات مالئمة ثنائية  الضرورة،

  . سياق التعاون على الصعيد الدولي
  
اســـتخدام أســـاليب التحـــري تُتخـــذ قـــرارات  ٢اتفـــاق أو ترتيـــب علـــى النحـــو المبـــين فـــي الفقـــرة  غيـــاب أيفـــي   -٣

ى فيهــا، عنــد الضــرورة، الترتيبــات كــل حالــة علــى حــدة، ويجــوز أن تراعــحســب الخاصــة هــذه علــى الصــعيد الــدولي 
   .المالية والتفاهمات المتعلقة بممارسة الوالية القضائية من جانب األطراف المعنية

مــع  تعــاوناألطــراف بأهميــة وضــرورة التعــاون والمســاعدة علــى الصــعيد الــدولي فــي هــذا المجــال، وتتقــر   -٤
   .بلوغ المرامي المحددة في هذه المادةل مةالالز تنمية القدرة  علىبعضها البعض ومع المنظمات الدولية 

  
  

  التعاون الدولي: الخامسالباب 
  ٢٠ المادة

  
  العامة المعلومات تبادل

  
 التبليــغ اســتمارة علــى المناســبة المعلومــات األطــراف تقــدم البروتوكــول، هــذا مــن المنشــودة األغــراض لبلــوغ  -١

  وحسب ،الداخلي القانونب ورهناً  التبغ، مكافحة بشأن اإلطارية العالمية الصحة منظمة اتفاقية في عليها المنصوص
  :يلي ما قبيل من مسائل ومنها أمور جملة عن ،االقتضاء

  
 الصـنع، معـدات  أو التبـغ منتجـات أو التبـغ مـن بالمضـبوطات الخاصـة التفاصيل ،عمجمّ  بشكل  )أ(

   دفعها؛ من الُمتهرب والضرائب الصنع؛ وأماكن وتواريخ المنتجات، وأوصاف المضبوطات وقيمة وكمية
  

اســــتيراد التبـــــغ أو منتجـــــات التبـــــغ أو معـــــدات الصـــــنع وتصـــــديرها وعبورهـــــا ومبيعاتهـــــا المدفوعـــــة   (ب)
  الضرائب ومبيعاتها المعفاة من الرسوم الجمركية، وكمية إنتاجها أو قيمته؛
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غيـر المشـروع بـالتبغ أو االتجاهات السائدة وأساليب اإلخفاء وأساليب العمل المتبعة فـي االتجـار   )ج(
  منتجات التبغ أو معدات الصنع؛

  أي معلومات أخرى مناسبة حسبما تتفق عليه األطراف.  )د(

تتعاون األطراف مع بعضها البعض ومع المنظمات الدولية المختصة على بناء قدرة األطراف على جمـع   -٢
  المعلومات وتبادلها.

سرية والستعمال األطراف وحـدها، مـا لـم يـذكر الطـرف المرسـل  تعتبر األطراف المعلومات المذكورة أعاله  -٣
  خالف ذلك.

  ٢١المادة 

  عن اإلنفاذ تبادل المعلومات

المعلومــات الــواردة أي معاهــدة دوليــة ســارية أو  الــداخلي القــانونب ورهنــاً حســب االقتضــاء األطــراف تتبــادل   -١
هـذه المعلومـات للكشـف عـن االتجـار  احتياجاته إلى الذي يبرربمبادرة منها أو بناًء على طلب من الطرف و  أدناه،

  أو للتحقيق في هذا االتجار غير المشروع: ]معدات الصنع أو [ غير المشروع بالتبغ أو منتجات التبغ 

  المعنيين؛الطبعيين واالعتباريين الترخيص الخاصة باألشخاص سجالت   (أ)

الضــــالعين بعيــــين أو االعتبــــاريين الطالخاصــــة بتحديــــد ورصــــد ومقاضــــاة األشــــخاص المعلومــــات   (ب)
  ؛معدات الصنع االتجار غير المشروع بالتبغ أو منتجات التبغ أو  في

  ؛والمقاضاةالتحقيق سجالت   (ج)

 بـالواردات والصـادرات والمبيعــات المعفـاة مـن الرسـوم الجمركيـة مــنالمـدفوعات الخاصـة سـجالت   (د)
  ؛الصنع معدات التبغ أو منتجات التبغ أو 

، بما فـي ذلـك مـن معدات الصنع التبغ أو منتجات التبغ أوبالمضبوطات من اصيل الخاصة التف  (ه)
ــــة وقيمــــة  ــــة عــــن القضــــية حســــب االقتضــــاء، وكمي وأوصــــاف المنتجــــات، المضــــبوطات معلومــــات مرجعي

والكيانـــات الضـــالعة، وتـــواريخ وأمـــاكن الصـــنع، وأســـاليب العمـــل بمـــا فيهـــا وســـائل النقـــل واإلخفـــاء والتوجيـــه 
   .والكشف

تســتعمل األطــراف المعلومــات الــواردة إليهــا بموجــب هــذه المــادة حصــرًا لبلــوغ األغــراض المنشــودة مــن هــذا   -٢
البروتوكول. ويجـوز لألطـراف أن تحـدد عـدم جـواز تمريـر هـذه المعلومـات بـال موافقـة مـن الطـرف الـذي أرسـل هـذه 

  المعلومات. 
  
  
  
  



FCTC/COP/INB-IT/5/5  Annex  

23 

   ٢٢المادة 

  مايتهاتبادل المعلومات: سرية المعلومات وح
 ٢١و ٢٠المشـار إليهـا فـي المـواد التي يتم تزويدها بالبيانات  السلطات الوطنية المختصةكل طرف يعين   -١
  .عن طريق أمانة االتفاقية بهذا التعييناألطراف  ويبلغ ،٢٤و

الســرية والخصوصــية. فيمــا يتعلــق ب الــداخليتبــادل المعلومــات بمقتضــى هــذا البروتوكــول للقــانون  يخضــع  -٢
  .األطراف أن تحمي، وفقًا لما تتفق عليه فيما بينها، أي معلومات سرية يتم تبادلها علىو 

  
   ٢٣المادة 

  المساعدة والتعاون: التدريب والمساعدة التقنية 
  المسائل العلمية والتقنية والتكنولوجية والتعاون في

علـى تـوفير  المختصـة ليميـةواإلق المنظمات الدولية و/ أو عن طريقاألطراف مع بعضها البعض تتعاون   -١
المنشودة من  األغراضالتدريب والمساعدة التقنية والتعاون في المسائل العلمية والتقنية والتكنولوجية، من أجل بلوغ 

فـي  ا المناسـبةوقـد تشـمل هـذه المسـاعدة نقـل الخبـرات أو التكنولوجيـ، حسبما تتفق عليه فيمـا بينهـا. هذا البروتوكول
وٕادارة المعلومــــات، وحمايــــة البيانــــات  ٕانفــــاذ القــــوانين، واقتفــــاء األثــــر وتحديــــد المنشــــأ،و  ات،جمــــع المعلومــــمجــــاالت 

والترصـــــد اإللكترونـــــي، وتحلـــــيالت الطـــــب الشـــــرعي، والمســـــاعدة القانونيـــــة المتبادلـــــة وتســـــليم  ،والمنـــــعالشخصـــــية، 
  .المجرمين

ـــ أي ، حســـب االقتضـــاء،األطـــرافيجـــوز أن تبـــرم   -٢  أية أو متعـــددة األطـــراف أو اتفاقـــات أو ترتيبـــات ثنائي
والتعــــاون فــــي المســــائل العلميــــة والتقنيــــة  والمســــاعدة التقنيــــةالتــــدريب اتفاقــــات أو ترتيبــــات أخــــرى مــــن أجــــل تعزيــــز 

  والتكنولوجية مع مراعاة احتياجات األطراف من البلدان النامية واألطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية.

قتضـــاء، علـــى تطـــوير وبحـــث إمكانيـــات التحديـــد الـــدقيق للمنشـــأ الجغرافـــي للتبـــغ تتعـــاون األطـــراف، حســـب اال -٣
  المضبوط ومنتجات التبغ المضبوطة.

  
   ٢٤المادة 

  المساعدة والتعاون: التحقيق في األفعال المخالفة للقانون ومقاضاة مرتكبيها 

القتضـاء، لتعزيـز التعـاون بواسـطة ، عنـد اميـع التـدابير الضـروريةج الداخلي،قانونها لفقًا و تتخذ األطراف،   -١
عيــين أو االعتبــاريين الضــالعين فــي يترتيبــات متعــددة األطــراف أو إقليميــة أو ثنائيــة ألغــراض منــع األشــخاص الطب

  معدات الصنع وكشفهم والتحقيق معهم ومقاضاتهم ومعاقبتهم. االتجار غير المشروع بالتبغ أو منتجات التبغ أو

السلطات اإلدارية والتنظيمية والسلطات المعنية بإنفاذ القانون وسائر السـلطات تتعاون  يكفل كل طرف أن  -٢
معــــدات الصــــنع (بمــــا فيهــــا الســــلطات  مكافحــــة االتجــــار غيــــر المشــــروع بــــالتبغ أو منتجــــات التبــــغ أوبالمخصصــــة 

طني والـدولي يسـمح بـذلك) وتتبـادل المعلومـات المناسـبة علـى الصـعيدين الـو  الـداخليالقضائية، حيثما كان القـانون 
  .الداخليفي حدود الشروط المنصوص عليها في قانونه 
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  ٢٥المادة 
   صون السيادة

األطـــراف التزاماتهـــا بمقتضـــى هـــذا البروتوكـــول علـــى نحـــو يتفـــق مـــع مبـــدأي المســـاواة فـــي الســـيادة تـــؤدي   -١
  للدول األخرى.الداخلية والسالمة اإلقليمية للدول، ومع مبدأ عدم التدخل في الشؤون 

إقلــــيم دولــــة أخــــرى بممارســــة  فــــيأن يقــــوم فــــي ألي طــــرف  يعطــــي الحــــقفــــي هــــذا البروتوكــــول مــــا لــــيس   -٢
القضـــائية وأداء الوظــائف التـــي يقتصــر أداؤهـــا حصـــرًا علــى ســـلطات تلــك الدولـــة األخــرى بمقتضـــى قانونهـــا  الواليــة

  الداخلي.
  
   ٢٦المادة 

  الوالية القضائية

 المحــددة وفقــاً د ســريان واليتــه القضــائية علــى األفعــال اإلجراميــة لتأكيــ مــا يلــزم مــن تــدابيركــل طــرف يعتمــد   -١
  :أي من الحالتين التاليتينفي  ١٤ لمادةل

  أو في إقليم ذلك الطرف؛ُيرتكب الفعل المخالف للقانون عندما   (أ)
طـائرة علـى مـتن على متن سفينة ترفع علم ذلك الطرف أو ُيرتكب الفعل المخالف للقانون عندما   (ب)

  .الفعل المخالف للقانون بموجب قوانين ذلك الطرف وقت ارتكابمسجلة 

أن يؤكـد أيضـًا سـريان واليتـه القضـائية علـى أي فعـل إجرامـي مـن ، ٢٥رهنًا بأحكام المـادة يجوز للطرف،   -٢
  :هذا القبيل في الحاالت التالية

  ضد ذلك الطرف؛ُيرتكب الفعل المخالف للقانون عندما   (أ)

أحـد مـواطني ذلـك الطـرف أو شـخص عـديم الجنسـية يوجـد عل المخـالف للقـانون الفيرتكب عندما   (ب)
  أو محل إقامته المعتاد في إقليم ذلك الطرف؛

 ١٤المحـددة وفقـًا للمـادة األفعـال المخالفـة للقـانون مـن واحدًا  يكون الفعل المخالف للقانون عندما  (ج)
األفعـــال المخالفـــة للقـــانون ل إقليمـــه مـــن داخـــفعـــل مخـــالف للقـــانون بهـــدف ارتكـــاب  هخـــارج إقليمـــوُيرتكـــب 

  .١٤ المحددة وفقًا للمادة

لتأكيــد ســريان واليتــه القضــائية علــى األفعــال  يلــزم مــن تــدابير قــدمــا يعتمــد كــل طــرف  ٣٠ المــادةألغــراض   -٣
ذلــك  ، وذلــك عنــدما يكــون الجــاني المزعــوم موجــودًا فــي إقليمــه وال يقــوم بتســليم١٤المحــددة طبقــًا للمــادة اإلجراميــة 

  الشخص بحجة وحيدة هي أنه من مواطنيه.

لتأكيـــد ســـريان واليتـــه القضـــائية علـــى األفعـــال  يلـــزم مـــن تـــدابير قـــدمـــا أيضـــًا أن يعتمـــد كـــل طـــرف يجـــوز   -٤
  .، وذلك عندما يكون الجاني المزعوم موجودًا في إقليمه وال يقوم بتسليمه١٤المحددة طبقًا للمادة اإلجرامية 
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، أو علم بطريقـة أخـرى، أن طرفـًا أو ٢أو  ١ذي يمارس واليته القضائية بمقتضى الفقرة ُأبلغ الطرف الإذا   -٥
 تتشــاورأو يتخــذ إجــراءًا قضــائيًا بشــأن التصــرف ذاتــه،  بمقاضــاةأكثــر مــن األطــراف األخــرى يجــري تحقيقــًا أو يقــوم 

  .إجراءاتتتخذه من  السلطات المختصة التابعة لهذه األطراف فيما بينها، حسب االقتضاء، بهدف تنسيق ما

المساس بقواعد القانون الدولي العام ال يحول هذا البروتوكول دون ممارسة أي واليـة قضـائية جنائيـة دون   -٦
  .الداخلي قانونهوفقًا ليؤكد الطرف سريانها 

  
   ٢٧المادة 
  

  التعاون في مجال إنفاذ القانون
  
   :ما يلي من أجل الداخليي واإلداري القانونشى مع نظامه ايعتمد كل طرف تدابير فعالة تتم  -١
  

ودوائــــره المختصــــة، وٕانشــــاء تلــــك القنــــوات عنــــد  ووكاالتــــهتعزيــــز قنــــوات االتصــــال بــــين ســــلطاته   (أ)
عــن كــل جوانــب األفعــال اإلجراميــة  علــى نحــو مــؤمَّن وســريعالضــرورة، مــن أجــل تيســير تبــادل المعلومــات 

  ؛١٤المحددة وفقًا للمادة 
  

إنفـاذ  وكـاالت، والجمـارك، والشـرطة وسـائر والوكـاالتالسـلطات  فيمـا بـينال التعاون الفعـ ضمان  (ب)
  ؛المختصة القانون

  
ـــة فيمـــا يتعلـــقعلـــى إجـــراء التحريـــات  مـــع األطـــراف األخـــرىالتعـــاون   (ج) باألفعـــال  فـــي قضـــايا معين

  :وذلك بخصوص ما يلي، ١٤المحددة وفقًا للمادة اإلجرامية 
  
وأمــــاكن األفعــــال المخالفــــة للقــــانون عهم فــــي تلــــك هويــــة األشــــخاص المشــــتبه فــــي ضــــلو   )١(

   وأنشطتهم، أو أماكن األشخاص المعنيين اآلخرين؛عادة وجودهم 
  

   ؛األفعال المخالفة للقانونأو الممتلكات المتأتية من ارتكاب تلك عائدات الجرائم حركة   )٢(
  
اسـتخدامها فـي  تـزمُيعحركة الممتلكات أو المعدات أو األدوات األخرى التي تسـتخدم أو   )٣(

   ؛المخالفة للقانون األفعال ارتكاب تلك
  

  أو الكميات الالزمة من المواد ألغراض التحليل أو التحقيق؛ البنودالقيام، عند االقتضاء، بتوفير   (د)
  

 ودوائـره المختصـة، وتشـجيع تبـادل العـاملين وغيـرهم ووكاالتـهتسهيل التنسيق الفعال بـين سـلطاته   (ه)
ورهنــًا بوجــود اتفاقــات أو ترتيبــات ثنائيــة بــين األطــراف المعنيــة، تعيــين ضــباط  بمــا فــي ذلــكمــن الخبــراء، 

  اتصال؛
  

تبــــادل المعلومــــات ذات الصــــلة مــــع األطــــراف األخــــرى عــــن الوســــائل واألســــاليب المحــــددة التــــي   (و)
 ذلــك ا فــي، بمــاألفعــال المخالفــة للقــانونيســتخدمها األشــخاص الطبيعيــون أو االعتبــاريون فــي ارتكــاب هــذه 

، أو وســائل هويـات مزيفــة، أو وثـائق محـورة أو مزيفـة الطـرق ووســائل النقـل، واسـتخدام االقتضـاء،وحسـب 
   أخرى إلخفاء أنشطتهم؛
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المتخــــذة حســــب  التــــدابير اإلداريــــة وغيرهــــا مــــن التــــدابير تبــــادل المعلومــــات ذات الصــــلة وتنســــيق  (ز)
   .١٤المحددة وفقًا للمادة اإلجرامية لألفعال االقتضاء بغرض االكتشاف المبكر 

  
تنظـر األطـراف فـي إبـرام اتفاقـات أو ترتيبـات ثنائيـة أو متعـددة  ،بغية وضع هذا البروتوكول موضـع النفـاذ  -٢

المعنيـة بإنفـاذ القـانون، وفـي تعـديل تلـك االتفاقـات أو الترتيبـات وفقـًا  وكاالتهـااألطراف بشـأن التعـاون المباشـر بـين 
يجـــوز  ا القبيـــلالفعـــل. وٕاذا لـــم تكـــن بـــين األطـــراف المعنيـــة اتفاقـــات أو ترتيبـــات مـــن هـــذلـــذلك إذا كانـــت موجـــودة ب

باألفعـال المخالفـة لألطراف أن تعتبر هذا البروتوكـول أسـاس التعـاون المشـترك فـي مجـال إنفـاذ القـانون فيمـا يتعلـق 
مـة مـن االتفاقـات أو الترتيبـات، المشمولة بهذا البروتوكول. وتسـتفيد األطـراف، حسـب االقتضـاء، اسـتفادة تاللقانون 

   المعنية بإنفاذ القانون. وكاالتهاتعزيز التعاون بين المنظمات الدولية أو اإلقليمية، من أجل بما في ذلك 
  
ألنشــطة االتجـار غيـر المشـروع  عبــر  بغيـة التصـديتسـعى األطـراف إلـى التعـاون، فــي حـدود إمكانياتهـا،   -٣

  التكنولوجيا الحديثة. بواسطةكب رتالتي تُ و الحدود بمنتجات التبغ 
  

   ٢٨المادة 
  المتبادلة المساعدة اإلدارية

 وفقــًا لُنظمهــا القانونيــة واإلداريــة الداخليــة، األطــراف بعضــها الــبعض، عنــد الطلــب أو بمبــادرة منهــا، تــزود
منـع االتجـار  طـارإ التطبيق السليم للقوانين الجمركية وغيرها من القوانين ذات الصلة وفي ضمنبالمعلومات التي ت

معـــدات الصـــنع وكشـــف هـــذا االتجـــار والتحقيـــق فيـــه والمقاضـــاة عليـــه غيـــر المشـــروع بـــالتبغ أو منتجـــات التبـــغ أو 
معلومــات ســرية ومقيــدة االســتعمال، مــا لــم يحــدد الطــرف المرســل المــذكورة . وتعتبــر األطــراف المعلومــات ومكافحتــه

  يلي: خالف ذلك. ويمكن أن تشمل هذه المعلومات ما

  الجمركية الجديدة وغيرها من أساليب اإلنفاذ التي ثبتت فعاليتها؛اإلجراءات   (أ)

التـــي المنطويــة علـــى االتجـــار غيـــر المشـــروع بـــالتبغ االتجاهــات أو الوســـائل أو الطرائـــق الجديـــدة   (ب)
  ؛ومنتجات التبغ ومعدات الصنع

  نتجات التبغ ومعدات الصنع؛ لالتجار غير المشروع بالتبغ ومعرف أنها موضوع البضائع التي يُ   (ج)

األفعال المخالفة للقـانون من فعًال عرف أنهم ارتكبوا الذين يُ  الطبيعيون أو االعتباريون األشخاص  (د)
  ؛أو كانوا طرفًا في ارتكابها ١٤والمحددة طبقًا للمادة 

لة التوريــد المخــاطر المتعلقــة بمراقبــة سلســ تقــديرأي بيانــات أخــرى تســاعد الوكــاالت المعينــة علــى   )ه(
  .وغير ذلك من أغراض اإلنفاذ

  
  ٢٩المادة 
  

  المساعدة القانونية المتبادلة
  
تقــدم األطــراف، بعضــها لــبعض، أكبــر قــدر مــن المســاعدة القانونيــة المتبادلــة فــي التحقيقــات والمالحقــات   -١

  بروتوكول. من هذا ال ١٤لمادة ل وفقاً واإلجراءات القضائية فيما يتصل باألفعال اإلجرامية المحددة 
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في أقصى نطاق ممكن بمقتضى قوانين الطرف متلقي الطلب ومعاهداته المتبادلة تقدم المساعدة القانونية   -٢
واتفاقاتــه وترتيباتــه ذات الصــلة، فيمــا يخــص التحقيقــات والمالحقــات واإلجــراءات القضــائية المتعلقــة بــالجرائم التــي 

  من هذا البروتوكول في الطرف مقدم الطلب.  ١٥المادة يجوز تحميل أشخاص اعتباريين مسؤوليتها بمقتضى 
  
  لهذه المادة، ألي من األغراض التالية: اً يجوز أن ُتطلب المساعدة القانونية المتبادلة، التي تقدم وفق  -٣

  
  الحصول على أدلة أو أقوال من األشخاص؛  (أ)
  

  تسليم المستندات القضائية؛  (ب)
  

  وتجميد األصول؛ تنفيذ عمليات التفتيش والضبط  (ج)
  

  فحص األشياء والمواقع؛  (د)
  
  ؛تقديم المعلومات واألدلة والتقييمات التي يقوم بها الخبراء  )ه(
  

تقــديم أصــول المســتندات والســجالت ذات الصــلة، بمــا فيهــا الســجالت الحكوميــة أو المصــرفية أو   (و)
  المالية أو سجالت الشركات أو األعمال، أو ُنسخ مصدقة عنها؛

  
أو الممتلكـــات أو األدوات أو األشـــياء األخـــرى أو تحديـــد منشـــئها  عائـــدات الجـــرائملتعـــرف علـــى ا  (ز)

  ألغراض الحصول على أدلة؛
  

  تيسير مثول األشخاص طواعية في الطرف الطالب؛  (ح)
  

  أي نوع آخر من المساعدة ال يتعارض مع القانون الداخلي للطرف متلقي الطلب.  (ط)
  
معاهدة أخـرى، ثنائيـة أو متعـددة األطـراف، تحكـم  أييخّل بااللتزامات الناشئة عن ليس في هذه المادة ما   -٤

  . اً أو جزئيّ  اً كليّ  المتبادلة أو ستحكم المساعدة القانونية
  
بهـذه المـادة إذا  عمـالً على الطلبـات المقدمـة على أساس المعاملة بالمثل، ، ٢٤إلى  ٦ من تنطبق الفقرات  -٥

. وٕاذا كانــت المتبادلــة لمســاعدة القانونيــةأو باتفــاق حكــومي دولــي لمرتبطــة بمعاهــدة  كانــت األطــراف المعنيــة غيــر
أو فـي  األحكام المقابلة فـي تلـك المعاهـدة تطبقمن هذا القبيل، أو باتفاق حكومي دولي األطراف مرتبطة بمعاهدة 

منهـــا. وُتشـــّجع  بـــدالً  ٢٤إلـــى  ٦ مـــن ، مـــا لـــم تتفـــق األطـــراف علـــى تطبيـــق الفقـــراتذلـــك االتفـــاق الحكـــومي الـــدولي
  األطراف بشدة على تطبيق هذه الفقرات إذا كانت تّيسر التعاون. 

  
األطراف سلطة مركزية تكون مسؤولة ومخولة بتلقي طلبات المساعدة القانونية المتبادلة وتقوم بتنفيذ  تعّين  -٦

نطقـة خاصـة أو إقلـيم خـاص ذو تلك الطلبات أو بإحالتها إلى السـلطات المختصـة لتنفيـذها. وحيثمـا كـان للطـرف م
نظــام مســتقل للمســاعدة القانونيــة المتبادلــة، جــاز لــه أن يعــّين ســلطة مركزيــة منفــردة تتــولى المهــام ذاتهــا فيمــا يتعلــق 
بتلك المنطقة أو بذلك اإلقلـيم. وتكفـل السـلطات المركزيـة سـرعة وسـالمة تنفيـذ الطلبـات المتلقـاة أو إحالتهـا. وحيثمـا 

كزية بإحالة الطلب إلى سلطة مختصة لتنفيذه، تشّجع تلـك السـلطة المختصـة علـى تنفيـذ الطلـب تقوم السلطات المر 
بسرعة وبصورة سليمة. ويخطر كل طـرف رئـيس أمانـة االتفاقيـة باسـم السـلطة المركزيـة المعينـة لهـذا الغـرض وقـت 

إليــه. وتوجــه طلبــات المســاعدة  قيامــه بتصــديق هــذا البروتوكــول أو قبولــه أو إقــراره أو توكيــده الرســمي أو االنضــمام
القانونية المتبادلة وأي مراسالت تتعلق بها إلى السلطات المركزية التي تعينها األطراف. وال يمس هذا الشرط بحـق 
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أي طـــرف فـــي أن يشـــترط توجيـــه مثـــل هـــذه الطلبـــات والمراســـالت إليـــه عبـــر القنـــوات الدبلوماســـية، وفـــي الحـــاالت 
  المعنية، عن طريق المنظمات الدولية المناسبة، إن أمكن ذلك.  العاجلة، وحيثما تتفق األطراف

  
وســيلة تســتطيع إنتــاج ســجل مكتــوب بلغــة مقبولــة لــدى الطــرف  أيتقــدم الطلبــات كتابــة أو، حيثمــا أمكــن، بــ  -٧

متلقي الطلب، وبشروط تتـيح لـذلك الطـرف أن يتحقـق مـن صـحته. ويخطـر رئـيس أمانـة االتفاقيـة باللغـة أو اللغـات 
هذا البروتوكول أو قبوله أو إقراره أو توكيده الرسـمي أو االنضـمام إليـه.  لدى تصديقه علىولة لدى كل طرف المقب

، علـى أن تؤكـد كتابـة علـى اً وفي الحاالت العاجلة، وحيثما تتفق األطراف على ذلك، يجـوز أن تقـدم الطلبـات شـفوي
  الفور. 

  
  :ييتضمن طلب المساعدة القانونية المتبادلة ما يل  -٨
  

  هوية السلطة مقدمة الطلب؛   (أ)
  

موضــوع وطبيعــة مــا يتعلــق بــه الطلــب مــن تحقيــق أو مالحقــة قضــائية أو إجــراء قضــائي، واســم   (ب)
  ووظائف السلطة التي تتولى التحقيق أو المالحقة القضائية أو اإلجراء القضائي؛ 

  
ة بغــــرض تســــليم مســــتندات للوقــــائع ذات الصــــلة، باســــتثناء مــــا يتعلــــق بالطلبــــات المقدمــــ اً ملخصــــ  (ج)

  قضائية؛
  

  تباعه؛ اللمساعدة الملتمسة وتفاصيل أي إجراء معين يود الطرف الطالب  اً وصف  (د)
  
  هوية أي شخص معني ومكانه وجنسيته، حيثما أمكن ذلك؛  )ه(
  

  ؛الغرض الذي تلتمس من أجله األدلة أو المعلومات أو التدابير  (و)
  

  لة باألفعال اإلجرامية وعقوبتها.صأحكام القانون الداخلي ذات ال  (ز)
  

ــًا يجــوز للطــرف متلقــي الطلــب أن يطلــب معلومــات إضــافية عنــدما يبــدو أنهــا ضــرورية لتنفيــذ الطلــب   -٩ وفق
  . قانونه الداخلي، أو عندما يكون من شأن تلك المعلومات أن تسهل ذلك التنفيذل
  

وبالقـــــدر الـــــذي ال يتعـــــارض مـــــع القـــــانون  قـــــانون الـــــداخلي للطـــــرف متلقـــــي الطلـــــب،وفقـــــًا للينفَّـــــذ الطلـــــب   -١٠
  . للطرف متلقي الطلب وعند اإلمكان، وفقًا لإلجراءات المحّددة في الطلب الداخلي

  
ال يجـــوز للطـــرف الطالـــب أن ينقـــل المعلومـــات أو األدلـــة التـــي يـــزوده بهـــا الطـــرف متلقـــي الطلـــب، أو أن   -١١

ر تلك المذكورة فـي الطلـب، دون الموافقـة المسـبقة مـن يستخدمها في تحقيقات أو مالحقات أو إجراءات قضائية غي
الطرف متلقي الطلب. وليس في هذه الفقرة ما يمنع الطرف الطالـب مـن أن يكشـف فـي إجراءاتـه عـن معلومـات أو 
أدلـة تــؤدي إلــى تبرئــة شــخص مــتهم. وفــي الحالــة األخيـرة يقــوم الطــرف الطالــب بإخطــار الطــرف متلقــي الطلــب قبــل 

يتشاور مع الطرف متلقي الطلب، إذا مـا ُطلـب منـه ذلـك. وٕاذا تعـّذر، فـي حالـة اسـتثنائية، توجيـه الكشف عنها وأن 
  . إخطار مسبق، يقوم الطرف الطالب بإبالغ الطرف متلقي الطلب، دون إبطاء، عن هذا الكشف

  
يجــوز للطــرف الطالــب أن يشــترط علــى الطــرف متلقــي الطلــب أن يحــافظ علــى ســرية الطلــب ومضــمونه،   -١٢

أن يبلّـغ الطـرف  فعليـهباستثناء القدر الالزم لتنفيذه. وٕاذا تعذر على الطرف متلقي الطلـب أن يمتثـل لشـرط السـرية، 
  . الطالب بذلك على وجه السرعة
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عندما يتعّين سماع أقوال شخص موجود في إقليم طرف، بصفة شاهد أو خبيـر، أمـام السـلطات القضـائية   -١٣
للمبادئ األساسية للقانون الداخلي، يجوز للطرف األول أن يسمح، بناًء على طلب  لطرف آخر، حيثما أمكن ووفقاً 

الطرف اآلخر، بعقد جلسة استماع عن طريق الفيديو إذا لم يكن ممكنًا أو مستصوبًا مثول الشخص المعني بنفسـه 
ة قضــائية تابعــة فــي إقلــيم الطــرف الطالــب. ويجــوز لألطــراف أن تتفــق علــى أن تتــولى إدارة جلســة االســتماع ســلط

  . للطرف الطالب وأن تحضرها سلطة قضائية تابعة للطرف متلقي الطلب
  

  :يجوز رفض تقديم المساعدة القانونية المتبادلة  -١٤
  

  إذا لم يقدم الطلب وفقًا ألحكام هذه المادة؛  (أ)
  

أو  منظامــــه العــــاإذا رأى الطـــرف متلقــــي الطلـــب أن تنفيــــذ الطلــــب قـــد يمــــس ســــيادته أو أمنـــه أو   (ب)
  مصالحه األساسية األخرى؛

  
إذا كــان مــن شــأن القــانون الــداخلي للطــرف متلقــي الطلــب أن يحظــر علــى ســلطاته تنفيــذ اإلجــراء   (ج)

لتحقيـــق أو مالحقـــة أو إجـــراءات كـــان الفعـــل قيـــد ا، إذا فعـــل مماثـــل مخـــالف للقـــانون المطلـــوب بشـــأن أي 
  قضائية في إطار واليته القضائية؛

  
فـي البلـد الطالـب عـن السـجن أو أي ب يتعلق بجريمة تقـل فيهـا العقوبـة القصـوى حيثما كان الطل  (د)

شكل آخر من أشكال الحرمان من الحرية لمدة سنتين، أو إذا رأى البلـد المطلـوب منـه أن تقـديم المسـاعدة 
  يفرض عبئًا على موارده ال يتناسب مع خطورة الجريمة؛ أو 

  
ع النظـــام القـــانوني للطـــرف متلقـــي الطلـــب فيمـــا يتعلـــق إذا كانـــت االســـتجابة للطلـــب تتعـــارض مـــ  )ه(

  .بالمساعدة القانونية المتبادلة
  

   أسباب أي رفض لتقديم المساعدة القانونية المتبادلة. تبيَّن  -١٥
  

  لهذه المادة بدعوى السرية المصرفية.  اً ال يجوز لألطراف أن ترفض تقديم المساعدة القانونية المتبادلة وفق  -١٦
  

علــى  اً جــوز لألطــراف أن تــرفض طلــب مســاعدة قانونيــة متبادلــة لمجــرد اعتبــار أن الجــرم ينطــوي أيضــال ي  -١٧
  مسائل مالية. 

  
لألطــراف أن تــرفض تقــديم المســاعدة القانونيــة المتبادلــة بمقتضــى هــذه المــادة بحجــة انتفــاء ازدواجيــة يجــوز   -١٨

اسبًا، أن يقدم المساعدة، بالقدر الـذي يقـرره حسـب التجريم. بيد أنه يجوز للطرف متلقي الطلب، عندما يرى ذلك من
  . تقديره، بصرف النظر عما إذا كان التصرف يمّثل جريمة بمقتضى القانون الداخلي للطرف متلقي الطلب

  
على الطرف متلقي الطلـب أن ينفـذ طلـب المسـاعدة القانونيـة المتبادلـة فـي أقـرب وقـت ممكـن، وأن يراعـي   -١٩

ــل أن يــورد أســبابها فــي الطلــب ذاتــه.  ُمهــل زمنيــةإلــى أقصــى حــد ممكــن أي  يقترحهــا الطــرف الطالــب، والتــي يفضَّ
ويستجيب الطرف متلقي الطلب للطلبات المعقولة التي يتلقاها من الطرف الطالب بشأن التقدم المحرز في معالجة 

ه إلـــى المســـاعدة الطلـــب. ويبّلـــغ الطـــرف الطالـــب الطـــرف متلقـــي الطلـــب، علـــى وجـــه الســـرعة، عنـــدما تنتهـــي حاجتـــ
  لتمسةالم
  

يجوز للطرف متلقي الطلب تأجيل المساعدة القانونية المتبادلة لكونها تتعارض مـع تحقيقـات أو مالحقـات   -٢٠
  . أو إجراءات قضائية جارية
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، أو قبـــل تأجيـــل تنفيـــذه بمقتضـــى ١٤علـــى الطـــرف متلقـــي الطلـــب، قبـــل رفـــض أي طلـــب بمقتضـــى الفقـــرة   -٢١
مــع الطــرف الطالــب للنظــر فيمــا إذا كــان يمكــن تقــديم المســاعدة رهنــًا بمــا يــراه ضــروريًا مــن  ، أن يتشــاور٢٠ الفقــرة

  . لتلك الشروط فعليه أن يمتثلشروط وأحكام. فإذا قبل الطرف الطالب المساعدة رهنًا بتلك الشروط، 
  

غيــر ذلــك. وٕاذا  يتحمــل الطــرف متلقــي الطلــب التكــاليف العاديــة لتنفيــذ الطلــب، مــا لــم يتفــق الطرفــان علــى  -٢٢
لتحديــد الشــروط واألحكــام  فيتشــاور الطرفــانكانــت تلبيــة الطلــب تســتلزم أو ستســتلزم نفقــات ضــخمة أو غيــر عاديــة، 
  التي سينفذ الطلب بمقتضاها، وكذلك تحديد كيفية تحمل تلك التكاليف

  
  في حالة تقديم طلب:  -٢٣
  

ت أو الوثــــائق أو المعلومــــات مــــن الســــجال نســــخاً يــــوفر الطــــرف متلقــــي الطلــــب للطــــرف الطالــــب   (أ)
  الحكومية الموجودة في حوزته والتي يجيز قانونه الداخلي إتاحتها لعامة الناس؛

  
 اً ، أو رهنـاً أو جزئيـ اً يجوز للطرف متلقي الطلب، حسب تقديره، أن يقدم إلى الطرف الطالـب، كليـ  (ب)

ت حكوميــة موجــودة فــي حوزتــه مــن أي ســجالت أو وثــائق أو معلومــا اً مــن شــروط، نســخ اً بمــا يــراه مناســب
  يجيز قانونه الداخلي إتاحتها لعامة الناس. وال

  
تنظــر األطــراف، حســب االقتضــاء، فــي إمكانيــة عقــد اتفاقــات أو ترتيبــات ثنائيــة أو متعــددة األطــراف تخــدم   -٢٤

  . ززهاتحقيق األغراض المتوخاة من أحكام هذه المادة، أو تضع هذه األحكام موضع التطبيق العملي، أو تع
  

  ٣٠المادة 
  

  تسليم المجرمين
  
  عندما:من هذا البروتوكول  ١٤طبقًا للمادة تنطبق هذه المادة على األفعال اإلجرامية المحددة   -١
  

  في إقليم الطرف متلقي الطلب؛ اً موجودالمطلوب للتسليم يكون الشخص   (أ)
  

بمقتضـى القـانون الـداخلي للطـرف  عليـه اً يكون الفعل اإلجرامي الذي يلـتمس بشـأنه التسـليم معاقبـ  (ب)
  الطالب والطرف متلقي الطلب؛

  
قصــوى مــن الحــبس أو شــكل آخــر مــن عنــدما يكــون الفعــل المخــالف للقــانون معاقبــًا عليــه بمــدة   (ج)

أو فترة أقصر حسبما يتفق  أو بعقوبة أخرى أشد صرامة تقل عن أربع سنوات الحرمان من الحرية لفترة ال
  عمًال بمعاهدات ثنائية ومتعددة األطراف أو اتفاقات دولية أخرى. عليه الطرفان المعنيان

  
األفعــال اإلجراميــة فــي عــداد  اً يعتبــر كــل فعــل مــن األفعــال اإلجراميــة التــي تنطبــق عليهــا هــذه المــادة مــدرج  -٢

ال هـــذه األفعـــالخاضـــعة للتســـليم فـــي أي معاهـــدة لتســـليم المجـــرمين ســـارية بـــين األطـــراف. وتتعهـــد األطـــراف بـــإدراج 
  ا. ـمعاهدة لتسليم المجرمين تبرم فيما بينه أيفي عداد الجرائم الخاضعة للتسليم في اإلجرامية 

  
إذا تلقى طرف يعلق تسليم المجرمين على شرط وجود معاهدة طلب التسليم من طرف آخر ال يرتبط معه   -٣

بتلـك األفعـال اإلجراميـة التـي  فيمـا يتعلـقأن يعتبر هذا البروتوكول السند القـانوني للتسـليم يجوز له بمعاهدة تسليم، 
  تنطبق عليها هذه المادة. 
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األفعــال اإلجراميــة علــى األطــراف التــي ال تعلــق تســليم المجــرمين علــى شــرط وجــود معاهــدة أن تعتبــر تلــك   -٤
  . تستوجب التسليم فيما بينها الً التي تنطبق عليها هذه المادة أفعا

  
روط التـــي يـــنص عليهـــا القـــانون الـــداخلي للطـــرف متلقـــي الطلـــب أو للشـــ اً يكـــون تســـليم المجـــرمين خاضـــع  -٥

معاهدات تسليم المجرمين المنطبقة، بما فـي ذلـك الشـرط المتعلـق بالحـد األدنـى للعقوبـة المسـوغة للتسـليم واألسـباب 
  التي يجوز للطرف متلقي الطلب أن يستند إليها في رفض التسليم. 

  
داخلية، إلى تعجيل إجراءات التسليم وتبسيط ما يتصـل بهـا مـن متطلبـات قوانينها الب رهناً تسعى األطراف،   -٦

  إثباتية تتعلق بأي فعل إجرامي تنطبق عليه هذه المادة. 
  
بأفعـال إجراميـة إذا لم يقم الطرف الذي يوجد الجاني المزعوم فـي إقليمـه بتسـليم ذلـك الشـخص فيمـا يتعلـق   -٧

ه أحــد مواطنيــه، وجــب عليــه، بنــاًء علــى طلــب الطــرف الــذي يطلــب تنطبــق عليهــا هــذه المــادة، لســبب وحيــد هــو كونــ
التســليم، أن يحيــل القضــية دون إبطــاء ال مبــرر لــه إلــى ســلطاته المختصــة بغــرض المالحقــة القضــائية. وتتخــذ تلــك 
السلطات قرارها وتضطلع بإجراءاتها كما هو الشأن في حالة أي جريمة أخـرى ذات طـابع خطيـر بمقتضـى القـانون 

ي لذلك الطرف. وتتعاون األطراف المعنيـة مـع بعضـها الـبعض، وخصوصـًا فـي الجوانـب اإلجرائيـة والمتعلقـة الداخل
   باألدلة، ضمانًا لفعالية تلك المالحقة القضائية.

  
يجيــز للطــرف تســليم أحــد مواطنيــه أو استســالمه بــأي صــورة مــن الصــور إال  ال إذا كــان القــانون الــداخلي  -٨

ص إلــى ذلــك الطــرف لقضــاء الحكــم الصــادر عليــه نتيجــة للمحاكمــة أو اإلجــراءات التــي بشــرط أن يعــاد ذلــك الشــخ
ُطلب تسليم ذلك الشخص أو استسالمه من أجلها ويتفق ذلك الطرف والطرف الذي طلب تسليم الشخص على هذا 

فيًا للوفاء بااللتزام الخيار وعلى ما يريانه مناسبًا من الشروط األخرى، يعتبر ذلك التسليم أو االستسالم المشروط كا
   .٧المبين في الفقرة 

  
إذا ُرفــض طلــب تســليم، تــم تقديمــه بغــرض تنفيــذ حكــم قضــائي، بحجــة أن الشــخص المطلــوب تســليمه مــن   -٩

مــواطني الطــرف متلقــي الطلــب، وجــب علــى الطــرف متلقــي الطلــب، إذا كــان قانونــه الــداخلي يســمح بــذلك وٕاذا كــان 
وبنــاًء علــى طلــب مــن الطــرف الطالــب، أن ينظــر فــي تنفيــذ الحكــم الصــادر  ذلــك يتفــق ومقتضــيات ذلــك القــانون،

  . بمقتضى القانون الداخلي للطرف الطالب، أو تنفيذ ما تبقى من العقوبة المحكوم بها
  

التــي تنطبــق عليهــا هــذه األفعــال اإلجراميــة ُتكفــل ألي شــخص تُتخــذ فــي حقــه إجــراءات بخصــوص أي مــن   -١٠
كل مراحل اإلجراءات، بما في ذلك التمتـع بجميـع الحقـوق والضـمانات التـي يـنص عليهـا المادة معاملة منصفة في 

   القانون الداخلي للطرف الذي يوجد ذلك الشخص في إقليمه.
  

ال يجوز تفسير أي حكم في هذا البروتوكول على أنه يفرض التزامًا بالتسليم إذا كانت لدى الطرف متلقـي   -١١
أن الطلـــب مقــدم بغــرض مالحقـــة أو معاقبــة شــخص بســـبب نــوع جنســه أو عرقـــه أو  الطلــب دواٍع وجيهــة لالعتقــاد

ديانته أو جنسـيته أو أصـله العرقـي أو آرائـه السياسـية، أو أن االمتثـال للطلـب سـيلحق ضـررًا بمركـز ذلـك الشـخص 
  . ألي سبب من تلك األسباب

  
ــًا أيضــًا انون ُيعتبــر أن الفعــل المخــالف للقــال يجــوز لألطــراف أن تــرفض طلــب تســليم لمجــرد   -١٢ علــى منطوي

  مسائل مالية.
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على الطرف متلقي الطلب أن يتشاور قبل رفض التسليم، حسب االقتضاء، مع الطرف الطالب لكي يتيح   -١٣
  . له فرصة واسعة لعرض آرائه ولتقديم المعلومات ذات الصلة بادعاءاته

  
متعــددة األطــراف لتنفيــذ تســليم المجــرمين أو تعزيــز تســعى األطــراف إلــى إبــرام اتفاقــات أو ترتيبــات ثنائيــة و   -١٤

بمعاهدة قائمة أو بترتيـب حكـومي دولـي قـائم فـإن األحكـام المقابلـة مـن تلـك  الطرفان ملزمين حيثما كانتو ، فاعليته
بدًال مـن  ١٣إلى  ١الفقرات من المعاهدة أو ذلك الترتيب الحكومي الدولي تنطبق ما لم يتفق الطرفان على تطبيق 

  .المعاهدة أو ذلك الترتيب تلك
  

  ٣١المادة 
  

  التدابير التي تضمن تسليم المجرمين
  
قانونـه الـداخلي ومـا يـرتبط بـه مـن معاهـدات لتسـليم المجـرمين،  بأحكـام رهنـاً يجوز للطـرف متلقـي الطلـب،   -١

يتخــذ  علــى طلــب مــن الطــرف الطالــب، أن يحتجــز الشــخص المطلــوب تســليمه والموجــود فــي إقليمــه، أو أن ءً وبنــا
  تدابير مناسبة أخرى لضمان حضوره إجراءات التسليم، متى اقتنع بأن الظروف تسّوغ ذلك وبأنها ظروف ملحة. 

  
  .، دون تأخير ووفقًا للقانون الوطني١بالتدابير المتخذة وفقا للفقرة  الطرف الطالب ُيبلغ  -٢
  
  :١يحق ألي شخص تتخذ بشأنه التدابير المشار إليها في الفقرة   -٣
  

أن يتصل دون تأخير بأقرب ممثل مختص للدولة التـي يحمـل جنسـيتها أو، للدولـة التـي يقـيم فـي   (أ)
  إقليمها عادة، إذا كان عديم الجنسية؛

  
  أن يزوره ممثل لتلك الدولة.  (ب)

  
  

  الباب السادس: التبليغ
  ٣٢المادة 

  التبليغ وتبادل المعلومات

لهــــذا  ه، تقــــارير دوريــــة عــــن تنفيــــذأمانــــة االتفاقيــــة كــــل طــــرف إلــــى اجتمــــاع األطــــراف، عــــن طريــــقيقــــدم   -١
   .البروتوكول

نسق ومحتوى هذه التقارير. وتشكل هـذه التقـارير جـزءًا مـن اسـتمارة التبليـغ العاديـة يحدد اجتماع األطراف   -٢
  الخاصة باتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ.

  مع مراعاة جملة أمور تشمل ما يلي:، ١رية المشار إليها في الفقرة محتوى التقارير الدو  يتم تحديد  -٣
مــن أجــل المتخــذة  التــدابير األخــرى أواإلداريــة  أوالتنفيذيــة  أوالتــدابير التشــريعية معلومــات عــن ال  (أ)

  تنفيذ هذا البروتوكول؛
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وعـن  ولتنفيـذ هـذا البروتوكـ صـودفت فـيأو عقبـات  قيـوداالقتضـاء، عـن أي  حسـبمعلومات، ال  (ب)
  التدابير المتخذة لتذليل تلك العقبات؛

ـــاة   (ج) أو المعلومـــات المناســـبة، حســـب االقتضـــاء، عـــن المســـاعدة الماليـــة والتقنيـــة المقدمـــة أو المتلق
  من أجل األنشطة المتعلقة بالقضاء على االتجار غير المشروع بمنتجات التبغ؛المطلوبة 

  .٢٠المادة في  المحددةالمعلومات   (د)

 المناسـبة فـي الحـاالت التـي يـتم فيهـا بالفعـل جمـع البيانـات ازدواجيـة هـذه الجهـوداجتماع األطراف  يتالفى
  .بمؤتمر األطراف في إطار آلية التبليغ الخاصة

 األطـــراف مـــن ، فـــي الترتيبـــات الراميـــة إلـــى مســـاعدة٣٦و ٣٣ينظـــر اجتمـــاع األطـــراف، عمـــًال بالمـــادتين   -٤
 بمقتضـىلوفـاء بالتزاماتهـا علـى اعلـى طلبهـا،  مـر اقتصـاداتها بمرحلـة انتقاليـة، بنـاءً األطراف التي تو البلدان النامية 

  .هذه المادة
ـــانون الـــوطني بشـــأن الســـرية والخصوصـــية تلـــك المـــواد،تبليـــغ المعلومـــات بمقتضـــى  يخضـــع  -٥ وتحمـــي  .للق

  أو تبادلها. فيما بينها، أي معلومات سرية يتم تبليغها حسبما تتفق عليهاألطراف، 
  

  الترتيبات المؤسسية والموارد الماليةلباب السابع: ا
  ٣٣المادة 

  اجتماع األطراف
ُينشأ بمقتضى هذه المادة اجتماع األطراف. وتعقد أمانة االتفاقية الـدورة األولـى الجتمـاع األطـراف مباشـرة   -١

  بعد الدورة العادية لمؤتمر األطراف التي تلي بدء نفاذ البروتوكول.

أمانـــة االتفاقيـــة الـــدورات العاديـــة الجتمـــاع األطـــراف مباشـــرة قبـــل أو بعـــد الـــدورات العاديـــة بعـــد ذلـــك تعقـــد   -٢
  لمؤتمر األطراف.

  
ُتعقــد الــدورات االســتثنائية الجتمــاع األطــراف فــي أي وقــت آخــر يعتبــره االجتمــاع ضــروريًا، أو بنــاًء علــى   -٣

قـل فـي غضـون سـتة شـهور مـن إرسـال طلب كتابي من أي طرف شريطة أن يحظـى بتأييـد ثُلـث األطـراف علـى األ
  أمانة االتفاقية الطلب إلى األطراف.

  
ــداخلي والالئحــة الماليــة لمــؤتمر األطــراف فــي اتفاقيــة منظمــة الصــحة العالميــة اإلطاريــة   -٤ ينطبــق النظــام ال

ألطـراف بشأن مكافحة التبغ، بعد إدخال ما يلزم من تعديالت، على اجتمـاع األطـراف، وذلـك مـا لـم يقـرر اجتمـاع ا
  خالف ذلك.

  
يستعرض اجتماع األطراف بانتظام، أوًال بأول، تنفيذ البروتوكول، ويتخذ ما يلزم مـن قـرارات لتعزيـز تنفيـذه   -٥

  بفعالية.
  
يبت اجتماع األطراف في جدول وآلية المساهمات الطوعية المقـدرة علـى األطـراف فـي البروتوكـول لتفعيـل   -٦

  األخرى الممكنة لتنفيذه.البروتوكول، كما يبت في الموارد 
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يعتمــد اجتمــاع األطــراف، فــي كــل دورة عاديــة وبتوافــق اآلراء، ميزانيــة وخطــة عمــل للفتــرة الماليــة الممتــدة   -٧
حتى الدورة العادية التالية، على أن تكونا غير ميزانية وخطة عمـل اتفاقيـة منظمـة الصـحة العالميـة اإلطاريـة بشـأن 

  مكافحة التبغ.
  
  ٣٤المادة 
  انةاألم

   .أمانة االتفاقية هي أمانة هذا البروتوكول  -١
  :تضطلع أمانة االتفاقية فيما يخص دورها بوصفها أمانة هذا البروتوكول بالوظائف التالية  -٢

ملــة وهيئــات الترتيبــات الالزمــة لعقــد دورات اجتمــاع األطــراف وأي هيئــات فرعيــة وأفرقــة عا اتخــاذ  (أ)
   ، وتقديم الخدمات إليها حسب االقتضاء؛افاألطر  اجتماعوآليات أخرى ينشئها 

عمــًال بأحكــام هــذا البروتوكــول وتحليلهــا وٕاحالتهــا وتقــديمها  المتلقــاةبشــأن التقــارير  تلقــي التعليقــات  (ب)
  تيسير تبادل المعلومات بين األطراف؛و  وٕالى اجتماع األطرافحسب االقتضاء  راف المعنيةإلى األط

ــــى األطــــراف، و   (ج) ــــدعم إل ــــديم ال ــــة واألطــــراف التــــي تمــــر تق ــــدان النامي خصوصــــًا األطــــراف مــــن البل
اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، وفـي تجميـع وتبليـغ وتبـادل المعلومـات الالزمـة طبقـًا ألحكـام هـذا البروتوكـول، 

  والمساعدة على تحديد الموارد المتاحة لتيسير الوفاء بااللتزامات بمقتضى هذا البروتوكول؛

تقــديمها أنشــطتها بمقتضــى هــذا البروتوكــول بتوجيــه مــن اجتمــاع األطــراف و  نتقــارير عــالإعــداد   (د)
  إليه؛

الدوليـــة بتوجيـــه مـــن اجتمـــاع األطـــراف، بتـــأمين التنســـيق الـــالزم مـــع المنظمـــات المختصـــة  ،القيــام  )ه(
  والحكومية الدولية ذات الطابع اإلقليمي وغيرها من الهيئات؛

حســـب  يلـــزم مـــن ترتيبـــات إداريـــة أو تعاقديـــة علـــى مـــا، بتوجيـــه مـــن اجتمـــاع األطـــراف، التعاقـــد  (و)
  ؛لالضطالع بوظائفها على نحو فعال بوصفها أمانة هذا البروتوكول االقتضاء

تلقــي واســتعراض الطلبــات المقدمــة مــن المنظمــات الحكوميــة الدوليــة والمنظمــات غيــر الحكوميــة   (ز)
رص فــي الوقــت ذاتــه علــى أال تكــون مــع الحــ، فــي اجتمــاع األطــرافبصــفة مراقــب  الراغبــة فــي أن تعتمــد

  ؛اجتماع األطراف الطلبات كي ينظر فيها هذهالستعراض وذلك منتسبة لدوائر صناعة التبغ، 

األخــــرى المحــــددة بموجــــب هــــذا البروتوكــــول وأي وظــــائف أخــــرى يحــــددها  األمانــــةأداء وظــــائف   (ح)
  .اجتماع األطراف
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  ٣٥المادة 
  ت الحكومية الدوليةالعالقات بين اجتماع األطراف والمنظما

يجــوز الجتماعــات األطــراف أن  مــن هــذا البروتوكــول، الغــرض المنشــودلتعــاون التقنــي والمــالي الــالزم لبلــوغ ل اً تــوفير 
الحكوميــة الدوليــة ذات الطــابع اإلقليمــي، بمــا فيهــا المؤسســات الماليــة و  المختصــة الدوليــة تعــاون المنظمــات تلــتمس

  .واإلنمائية

  ٣٦المادة 
  ماليةالموارد ال

، وتســلم بأهميــة مــن هــذا البروتوكــول الغــرض المنشــودالمــوارد الماليــة فــي بلــوغ  دورتقــر األطــراف بأهميــة   -١
  من اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ لبلوغ األغراض المنشودة من االتفاقية. ٢٦المادة 

من هذا البروتوكول، وفقـًا  الغرض المنشود بلوغمية إلى نشطته الوطنية الراأليقدم كل طرف الدعم المالي   -٢
  لخططه وأولوياته وبرامجه الوطنية.

تعمل األطراف، حسـب االقتضـاء، علـى تعزيـز اسـتخدام القنـوات الثنائيـة واإلقليميـة ودون اإلقليميـة وسـائر   -٣
لــدان الناميــة واألطــراف التــي تمــر الب األطــراف مــن القنــوات المتعــددة األطــراف لتــوفير التمويــل الــالزم لتــدعيم قــدرة

  .المنشودة من هذا البروتوكول األغراض على بلوغاقتصاداتها بمرحلة انتقالية 

حســب االقتضــاء  تشــجع األطــرافالقوانين والسياســات الوطنيــة، بــ ورهنــاً ، ١٨دون اإلخــالل بأحكــام المــادة   -٤
مـن  بـالتبغ ومنتجـات التبـغ ومعـدات الصـنع، ناشـئة عـن االتجـار غيـر المشـروع جـرائمتستخدم أي عائدات  على أن

  هذا البروتوكول. األغراض المحددة فيأجل بلوغ 

وفــي  ،تقــوم األطــراف الممثلــة فــي المنظمــات الحكوميــة الدوليــة ذات الطــابع اإلقليمــي وذات الطــابع الــدولي  -٥
 األطــراف مــن ة الماليــة إلــىبتشــجيع هــذه الكيانــات علــى تقــديم المســاعد ،المؤسســات الماليــة واإلنمائيــة ذات الصــلة

هــذا  بمقتضــىلمســاعدتها علــى الوفــاء بالتزاماتهــا  ،البلــدان الناميــة واألطــراف التــي تمــر اقتصــاداتها بمرحلــة انتقاليــة
  .هذه المنظمات فيالبروتوكول، وذلك دون تقييد حقوق المشاركة 

  تتفق األطراف على ما يلي:  -٦

جميـع وتسـتخدم حشـد وأن تهـذا البروتوكـول،  بمقتضىاتها األطراف على الوفاء بالتزام تساعدأن   (أ)
ــــةالمــــوارد ذات الصــــلة المحتملــــة  ــــة ببلــــوغ و  والراهن مــــن هــــذا  الغــــرض المنشــــودالمتاحــــة لألنشــــطة المتعلق

البلـدان الناميـة واألطـراف التـي تمـر اقتصـاداتها األطراف مـن البروتوكول لصالح جميع األطراف، والسيما 
  بمرحلة انتقالية؛

الناميـــــة واألطـــــراف التـــــي تمـــــر  إلـــــى األطـــــراف مـــــن البلـــــدانن تســـــدي أمانـــــة االتفاقيـــــة المشـــــورة أ  (ب)
الوفــــاء  لتســــهل عليهــــا، بشــــأن مصــــادر التمويــــل المتاحــــة بنــــاًء علــــى طلبهــــااقتصــــاداتها بمرحلــــة انتقاليــــة، 

  .هذا البروتوكول بمقتضىبالتزاماتها 
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أي تكــاليف مرتبطــة بااللتزامــات التــي تعهــدت بهــا  يجــوز أن تطالــب األطــراف دوائــر صــناعة التبــغ بتحّمــل  -٧
من اتفاقية منظمة الصحة العالمية  ٣-٥األطراف لبلوغ األغراض المنشودة من هذا البروتوكول، وذلك طبقًا للمادة 

  اإلطارية بشأن مكافحة التبغ.
  
ـــاً تحـــاول األطـــراف   -٨ ـــذ هـــذا البروتوكـــول،ل وفق ـــة أن تمـــول بنفســـها تنفي بمـــا فـــي ذلـــك فـــرض  قوانينهـــا الداخلي

  الضرائب وأشكال الرسوم األخرى على منتجات التبغ.
  
  

  تسوية النزاعات: الثامنالباب 
  ٣٧المادة 

  تسوية النزاعات

مــن اتفاقيــة منظمــة الصــحة العالميــة اإلطاريــة بشــأن مكافحــة التبــغ هــي التــي تحكــم تســوية النزاعــات  ٢٧إن المــادة 
  .ير هذا البروتوكول أو تطبيقهالتي تنشأ بين األطراف فيما يتعلق بتفس

  
  

  الباب التاسع: وضع البروتوكول
  ٣٨المادة 

  إدخال التعديالت على هذا البروتوكول

  يجوز ألي طرف اقتراح إدخال تعديالت على هذا البروتوكول.  -١

فـــي التعـــديالت المدخلـــة علـــى هـــذا البروتوكـــول واعتمادهـــا. وتتـــولى أمانـــة  يقـــوم اجتمـــاع األطـــراف بـــالنظر  -٢
االتفاقيـة إرســال نـص أي تعــديل مقتـرح لهــذا البروتوكـول إلــى األطـراف قبــل سـتة أشــهر علـى األقــل مـن الــدورة التــي 
يقتــرح اعتمــاده فيهــا. كمــا تتــولى أمانــة االتفاقيــة إبــالغ المــوقعين علــى هــذا البروتوكــول بالتعــديالت المقترحــة وكــذلك 

  إبالغ الوديع بها للعلم.

ا للتوصــل إلــى اتفــاق بتوافــق اآلراء علــى أي تعــديل ُيقتــرح إدخالــه علــى هــذا تبــذل األطــراف قصــارى جهــده  -٣
عتمـد التعـديل، البروتوكول. وٕاذا استُنفدت كل الجهود الرامية إلـى تحقيـق توافـق اآلراء دون التوصـل إلـى أي اتفـاق يُ 

عنــي يهــذه المــادة  كمــالذ أخيــر، بأغلبيــة ثالثــة أربــاع أصــوات األطــراف الحاضــرة والمصــوتة فــي الــدورة. وألغــراض
. وتتــولى أمانــة معــارضأو  مؤيــد"األطــراف الحاضــرة والمصــوتة" األطــراف الحاضــرة التــي تــدلي بصــوت  مصــطلح

  االتفاقية إبالغ الوديع بأي تعديل معتمد، ليعممه على جميع األطراف بغرض قبوله.

بالنسـبة  ٣ل معتمد وفقًا للفقرة صكوك القبول التي تتعلق بأي تعديل. ويبدأ نفاذ أي تعديلدى الوديع تودع   -٤
يقــل عــن ثلثــي  ال مــن جانــب مــا القبــولمــن تــاريخ اســتالم الوديــع صــك  التســعينإلــى األطــراف التــي قبلتــه فــي اليــوم 

  األطراف.

مـن تـاريخ إيـداع هـذا الطـرف صـك قبولـه  التسـعينبالنسبة إلـى أي طـرف آخـر فـي اليـوم  يبدأ نفاذ التعديل  -٥
  وديع.المذكور لدى ال للتعديل
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  ٣٩المادة 

  هذا البرتوكول مالحقاعتماد وتعديل 

 مالحقاقتراح إدخال تعديالت على و إلى هذا البروتوكول  ملحقيجوز ألي طرف تقديم اقتراحات إلضافة   -١
  .هذا البروتوكول

ة أو على القوائم واالستمارات وأي مواد وصفية أخرى تتعلق بالمسائل اإلجرائية أو العلميـ المالحقتقتصر   -٢
  التقنية أو اإلدارية.

ـــًا لإلجـــراء مالحـــقتُقتـــرح   -٣ فـــي  االمنصـــوص عليهـــ اتهـــذا البرتوكـــول وتعـــديالتها وُتعتمـــد ويبـــدأ نفاذهـــا وفق
  .٣٨ المادة

  
  ختاميةالحكام األالباب العاشر: 

  ٤٠المادة 
  التحفظات

  تحفظات على هذا البروتوكول.أي ال يجوز إبداء 

  
  ٤١المادة 

  االنسحاب
ي طـــرف أن ينســـحب مـــن البروتوكـــول فـــي أي وقـــت بعـــد مضـــي ســـنتين علـــى تـــاريخ بـــدء نفـــاذ يجـــوز أل  -١

  يوجه إلى الوديع. كتابيالبروتوكول بالنسبة إلى ذلك الطرف، وذلك بإشعار 

يسري أي انسحاب من هذا القبيل لدى انقضاء سنة واحدة من تاريخ استالم الوديـع إشـعار االنسـحاب، أو   -٢
  لك يحدد في إشعار االنسحاب.في أي تاريخ الحق لذ

ُيعتبر أي طرف ينسحب من اتفاقيـة منظمـة الصـحة العالميـة اإلطاريـة بشـأن مكافحـة التبـغ منسـحبًا أيضـًا   -٣
مــن هــذا البروتوكــول وذلــك اعتبــارًا مــن تــاريخ انســحابه مــن اتفاقيــة منظمــة الصــحة العالميــة اإلطاريــة بشــأن مكافحــة 

  التبغ.
  

  ٤٢المادة 

  حق التصويت
  .٢لكل طرف من أطراف هذا البروتوكول صوت واحد، باستثناء ما تنص عليه الفقرة   -١
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تمارس منظمات التكامـل االقتصـادي اإلقليمـي، فيمـا يتعلـق بالمسـائل المندرجـة ضـمن اختصاصـها، حقهـا   -٢
أي  فــي التصــويت بعــدد مــن األصــوات مســاٍو لعــدد دولهــا األعضــاء التــي هــي أطــراف فــي البروتوكــول. وال تمــارس

، فــي التصــويت أي دولــة مــن دولهــا األعضــاء حقهــا فــي حالــة ممارســةمنظمــة مــن هــذا القبيــل حقهــا فــي التصــويت 
  .صحيحوالعكس 

  ٤٣المادة 
  التوقيع

في اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطاريـة بشـأن مكافحـة  األطرافُيفتح باب التوقيع على هذا البروتوكول لجميع 
منظمــة الصــحة العالميــة فــي جنيــف مــن... إلــى...، وبعــد ذلــك فــي المقــر الرئيســي لألمــم فــي المقــر الرئيســي ل التبــغ

   .المتحدة في نيويورك، من... إلى... 

  ٤٤المادة 

  التصديق أو القبول أو الموافقة أو التأكيد الرسمي أو االنضمام

أكيــــــد الرســــــمي لتول ،يخضــــــع هــــــذا البروتوكــــــول لتصــــــديق الــــــدول أو قبولهــــــا أو موافقتهــــــا أو انضــــــمامها  -١
ــــــه ــــــة منظمــــــة  أو علي ــــــل منظمــــــات التكامــــــل االقتصــــــادي اإلقليمــــــي األطــــــراف فــــــي اتفاقي ــــــه مــــــن قب االنضــــــمام إلي

موعـــد  اعتبـــارًا مـــن اليـــوم الـــذي يلـــياإلطاريـــة بشـــأن مكافحـــة التبـــغ. وُيفـــتح بـــاب االنضـــمام إليـــه  العالميـــة الصـــحة
الموافقــة أو التأكيــد الرســمي أو االنضــمام لــدى بــاب التوقيــع عليــه. وتــودع صــكوك التصــديق أو القبــول أو  إغــالق
  الوديع.

يكــون أي مــن دولهــا  دون أن، تصــبح طرفــًا مــن منظمــات التكامــل االقتصــادي اإلقليمــيمنظمــة  تكــون أي  -٢
، ملزمة بجميع االلتزامات المترتبة على هذا البروتوكول. أما فـي حالـة المنظمـات التـي تكـون واحـدة األعضاء طرفاً 
تبـت فـي مسـؤوليات كـل منهـا عـن أداء التزاماتهـا  ودولهـا األعضـاءفإن المنظمة  دولها األعضاء طرفاً أو أكثر من 

أن تمـارس فـي آن واحـد الحقـوق  وال لـدولها األعضـاءال يحق للمنظمة  في هذه الحاالتبموجب هذا البروتوكول. و 
  المنصوص عليها في هذا البروتوكول.

أكيـــد الرســـمي أو فـــي صــــكوك فـــي صـــكوكها المتعلقـــة بالت إلقليمـــيظمـــات التكامـــل االقتصـــادي اتعلـــن من  -٣
مــدى اختصاصــها فيمــا يتعلــق بالمســائل التــي يحكمهــا هــذا البروتوكــول. وعلــى هــذه المنظمــات أيضــًا أن  انضــمامها

  تبلغ الوديع بأي تعديل جوهري لمدى اختصاصها، وعلى الوديع بدوره أن يبلغ األطراف بذلك.
  
  ٤٥المادة 

  بدء النفاذ

للتصـــديق أو القبـــول أو  األربعـــينبعـــد تـــاريخ إيـــداع الصـــك  التســـعينيبـــدأ نفـــاذ هـــذا البروتوكـــول فـــي اليـــوم   -١
  الموافقة أو التأكيد الرسمي أو االنضمام لدى الوديع.
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في اتفاقية منظمة الصحة العالميـة اإلطاريـة من األطراف بالنسبة إلى كل طرف  يبدأ نفاذ هذا البروتوكول  -٢
ة التبغ يصدق على هذا البروتوكول أو يقبله أو يوافق عليه أو يؤكده رسميًا أو ينضم إليه بعد اسـتيفاء بشأن مكافح

بخصوص بدء النفاذ، ويبـدأ نفـاذ هـذا البروتوكـول فـي اليـوم التسـعين بعـد تـاريخ إيـداع  ١في الفقرة  المحددةالشروط 
  ي.صك تصديقه أو قبوله أو موافقته أو انضمامه أو تأكيده الرسم

ال ُيعتبـر أي صـك تودعـه أي منظمـة تكامـل اقتصـادي إقليمـي إضـافة إلـى الصـكوك  ألغراض هذه المـادة  -٣
  المنظمة. تلك المودعة من قبل الدول األعضاء في

  
  ٤٦المادة 

  الوديع

  .األمين العام لألمم المتحدة هو الوديع لهذا البروتوكول

  ٤٧المادة 

  حجية النصوص

تتســاوى نصوصــه العربيــة والصــينية واإلنكليزيــة و  ،لــدى األمــين العــام لألمــم المتحــدة يــودع أصــل هــذا البروتوكــول
  في الحجية. والفرنسية والروسية واألسبانية

  
  
  

=     =     =  


