
 

مؤتمر األطراف في اتفاقية منظمـة 
الصـــحة العالميـــة اإلطاريـــة بشـــأن 

   مكافحة التبغ

  

 FCTC/COP/6/4  سةداالسالدورة 
 ٢٠١٤ حزيران/ يونيو ١٢  ٢٠١٤بر أكتو / األولتشرين  ١٨- ١٣موسكو، االتحاد الروسي، 

    من جدول األعمال المؤقت ٢البند 
  
  
  

  طلب المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (اإلنتربول) 
  على مركز مراقب لدى مؤتمر األطرافالحصول 

  
  

 تقرير من هيئة مكتب مؤتمر األطراف
  
  
أن يرجئ النظر في الطلب المقدم من المنظمة الدولية للشـرطة  ١في دورته الخامسةمؤتمر األطراف قّرر   -١

قــب؛ وأن يكلــف هيئــة مكتــب مــؤتمر األطــراف بــأن تتصــل بــاإلنتربول الجنائيــة (اإلنتربــول) للحصــول علــى مركــز مرا
مـن  ٣٠، مـع مراعـاة المـادة هذا المركزللحصول على توضيحات بشأن االعتبارات المتعلقة بطلبها الحصول على 

على  . وبناءً من اتفاقية المنظمة اإلطارية ٣-٥النظام الداخلي لمؤتمر األطراف، وخصوصًا ما يتعلق منها بالمادة 
 اإلنتربول فـيبـمـن هيئـة المكتـب معلومـات عـن اتصـاالت الهيئـة  طلب مؤتمر األطراف يتضـمن هـذا التقريـر المعـدّ 

  .بين الدورتينما فترة 
 

  من هيئة المكتب ةالمتخذ اتاإلجراء
  
مـايو أيار/  ٧مؤرخة السالة ر الاستنادًا إلى قرار مؤتمر األطراف وّجهت هيئة المكتب دعوة إلى اإلنتربول ب  -٢

ن المصــالح التجاريــة سياســاتها مــ الضــمانات التــي وضــعتها موضــع التنفيــذ لحمايــةلتقــديم توضــيحات بشــأن  ٢٠١٣
مــن اتفاقيــة المنظمــة  ٣-٥شــى مــع أحكــام المــادة اح راســخة أخــرى لــدوائر صــناعة التبــغ، وذلــك بمــا يتموأيــة مصــال
ألغراض إعالم مؤتمر و  .٢٠١٣تموز/ يوليو  ٢٥مؤرخة أخرى بعلى تلك الرسالة رد اإلنتربول د من وور  ،اإلطارية
النقــاط الرئيســية التــي طرحتهــا اإلنتربــول فــي ردهــا علــى هيئــة المكتــب ينســخ مجــّددًا ملحــق هــذه الوثيقــة  األطــراف

  ).٢٠١٣تموز/ يوليو  ٢٥الواردة في رسالة اإلنتربول المؤرخة و (
  
تمـوز/  ٢٥فـي د اإلنتربـول ر ت نظرهـا حـول وجهـالالسـتئناس بألطـراف االحقًا هيئة المكتب مـع وتشاورت   -٣

أثنـاء لشـواغل التـي أثيـرت ل توضـيحات كافيـةقـدمت قـد فيمـا يتعلـق بمـا إذا كانـت اإلنتربـول ، وال سيما ٢٠١٣يوليو 
تهـا طرحالتـي نظرهـا وجهات كثيرة أطراف مجّددًا  توأكدهذه المسألة في الدورة الخامسة لمؤتمر األطراف. مناقشة 

ذات مصــداقية و  تحظــى بــاالحترامدوليــة وصــفها منظمــة اإلنتربول ببــ اعترافهــوالمتمثلــة فــي افــي مــؤتمر األطــراف، 

                                                           
 http://www.who.int/fctc/publications، الُمتاح على عنوان الموقع التالي: FCTC/COP5(2)القرار     ١
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أخــرى فيمــا عليقــات ، فيمــا ُأدِلــي بتســلعبال غيــر المشــروع االّتجــارخبرتهــا فــي مجــال إنفــاذ القــانون ومكافحــة بأهميــة و 
المنظمــة اتفاقيــة فــي جوهريــة ذات أهميــة بوصــفها  غصــناعة التبــدوائــر مــع  تأهميــة الشــفافية فــي التعــاماليتصــل ب
يتها مـن مصـادر التمويـل علـى سياسـات اإلنتربـول واسـتقالل تـأثيراحتمـال إزاء شـواغل عـن أيضـًا ب عـرِ أُ . و اإلطارية
  ة.التشغيلي الناحية

  
حضــور اجتماعهــا ى لــإممثلــي اإلنتربــول هيئــة المكتــب دعــت  وء التعليقــات الــواردة مــن األطــرافوفــي ضــ  -٤

الحصـول علـى مزيـد مـن  قصـد، وذلـك ب٢٠١٤ أبريـلنيسـان/  ١٦إلـى  ١٤مـن فـي الفتـرة  جنيـفبالثالث الذي عقـد 
فـــي دورتـــه علـــى نحـــو مســـتنير هـــذه المســـألة بحـــث فـــي نهايـــة المطـــاف مـــن  تمكـــين مـــؤتمر األطـــرافو  التوضـــيحات

  .السادسة
  
معلومـات الهيئـة، علـى طلـب  ، بنـاءً فقد قدمت المكتبهيئة ي االجتماع الثالث لة اإلنتربول فمشاركوعقب   -٥

تحديــدًا المعلومــات تلــك تعّلقــت لــدى مــؤتمر األطــراف. و  مراقــبمركــز لحصــول علــى بشــأن اطلبهــا ًا لإضــافية دعمــ
لت كانت قد  أنشطةب   ومبـادرة Codentify نظـامبشـأن وكـذلك شركة فيليـب مـوريس الدوليـة، من تبرعات  بواسطةُموِّ

I-Check-it وقواعـد  الخارجـة عـن الميزانيـةلموارد متعلقـة بـالااللوائح المالية والمبادئ التوجيهية و  اإلنتربولالخاصة ب
  ١.المميزة احماية عالماتهبشأن  اإلنتربول

  
غيـــر  االّتجـــاربروتوكـــول القضـــاء علـــى فـــي  لهيئـــة المكتـــب اهتمامهـــا الكبيـــركمـــا أكـــّدت اإلنتربـــول مجـــّددًا   -٦

أن مـن شـأن ب هذا الصددسّلمت في و  ،لوالمشاركة في تنفيذ البروتوكو لإلسهام غ واستعدادها المشروع بمنتجات التب
  .االجتماع المقبل لألطراف في البروتوكولبأكثر مباشرة رتبط بطريقة الذي تؤديه أن ي دورال
  
  

  المطلوب من مؤتمر األطراف اإلجراء
  
طلــب اإلنتربــول بشــأن الحصــول علــى مركــز مراقــب لــدى مــؤتمر ، لــدى نظــره فــي مــدعومــؤتمر األطــراف   -٧

اإلحاطــة علمــًا بالمعلومــات الــواردة فــي هــذا التقريــر  إلــىمــن النظــام الــداخلي،  ١-٣٠األطــراف وفقــًا ألحكــام المــادة 
القضــاء اجتمــاع األطــراف فــي بروتوكــول  الــذي ُيحتمــل أن تؤديــه اإلنتربــول فــي ربالــدو كــذلك والمرفــق الملحــق بــه، و 

  أعاله. ٦على النحو المبّين في الفقرة غير المشروع بمنتجات التبغ  االّتجارلى ع
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
، وخصوصــــًا القســــم الخــــاص منــــه http://www.interpol.intلإلنتربــــول علــــى العنــــوان التــــالي:  اإللكترونــــيانظــــر الموقــــع    ١

  بالسلع غير المشروعة والتقليد على العنوان التالي:  االّتجاربمكافحة 
http://www.interpol.int/Crime-areas/Trafficking-in-illicit-goods-and-counterfeiting/ 
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  الملحق
  

   ٢٠١٣تموز/ يوليو  ٢٥المؤرخة مقتطف من رسالة اإلنتربول 
  توضيح الضمانات بشأن  كتب مؤتمر األطرافهيئة معلى طلب  رداً 

  سياساتها لحماية موضع التنفيذ اإلنتربول التي وضعتها 
  راسخة لدوائر صناعة التبغ، بما يتماشى ال مصالحال نم

  من اتفاقية المنظمة اإلطارية ٣-٥مع أحكام المادة 
  
َتتبّوأ اإلنتربول مركزًا قياديًا راسخًا فـي سـبيل مكافحـة الجريمـة المنظمـة عبـر الوطنيـة التـي تشـمل مجموعـة   -١

. وُتِدر هذه األنشطة ّتجار غير المشروعاالمتنوعة من األنشطة غير المشروعة على النطاق العالمي، بما في ذلك 
  من المجرمين. يمارسهاأرباحًا كبيرة لمن 

  
عالميـــًا كبيـــرًا. ويتزايـــد انخـــراط المجموعـــات اإلجراميـــة المنظمـــة  بمنتجـــات التبـــغ قلقـــاً  االّتجـــار غيـــر المشـــروعثيـــر يو 

ــعت مــؤخرًا بــأطراف فاعلــة جديــدة ودروب جديــدة وتقنيــات  العاملــة عبــر الحــدود الوطنيــة فــي هــذه التجــارة التــي توسَّ
جديدة. واليوم، تتراوح هذه الصناعة السرية بين التزييف واإلنتاج الواسع النطاق ألصـناف معّينـة ُتصـنع حصـرًا مـن 

  أجل التهريب (األصناف البيضاء غير المشروعة).
  
بجميــع أنـــواع الســـلع. وفـــي الوقـــت نفســه، لـــم تـــزد مســـاهمات الـــدول  االّتجـــارخيـــرة، ازداد فــي الســـنوات األو   -٢

الماليــة فــي اإلنتربــول لمكافحــة هــذه الظــاهرة، وذلــك بســبب سياســة "النمــّو الصــفري" التــي اعتمــدتها الــدول األعضــاء 
رامجهــا بصــورة جزئيــة عــن طريــق ة لهــذا التغييــر، قــررت اإلنتربــول تمويــل بالميزانيــات العاديــة. ومراعــى الــإبالنســبة 

  قبول التبرعات والتمويل من القطاع الخاص.
  

وتسمح لنا المساهمات الماليـة المقدمـة مـن القطـاع الخـاص بزيـادة قـدرتنا وعـدد البـرامج التـي يمكننـا توفيرهـا لبلـداننا 
غيـر المشـروع  االّتجـاراألعضاء بنسب كبيرة مـع تحقيـق نتـائج كبيـرة. وتتسـم مشـاركة القطـاع الخـاص فـي مكافحـة 

غيـر المشـروع، وفـي  االّتجـاربأهمية رئيسية في بيئة اليوم، بالنظر إلى األضـرار التـي يعـاني منهـا هـو أيضـًا جـراء 
اإلرهاب والجريمة اإللكترونية ...). وفي كثير من كظل تركيز أولويات الحكومات على التهديدات المباشرة لألمن (

ذه التهديــدات األمنيــة الخطيــرة أن الحكومــات ال تســتطيع أن تخصــص فــي الوقــت األحيــان، يعنــي التصــدي لمثــل هــ
الملكيـــة  المنتجـــات االســـتهالكية وجـــرائمبغيـــر المشـــروع  االّتجـــارنفســـه المـــوارد ذاتهـــا ألنشـــطة إجراميـــة أخـــرى مثـــل 

ي ُيعرقـــل غيــر المشــروع الــذ االّتجــاربيــد أن أصــحاب المصــلحة هــؤالء مســتعدون للمســـاعدة فــي مكافحــة  ،الفكريــة
جــادة ومــع فــرض شــروط  عالقــات مــع القطــاع الخــاص باســتخفاف وٕانمــا بعــد دراســةالد أنشــطتهم المشــروعة. وال ُتعَقــ

  معّينة عليه.
  
بجميــع أنــواع  االّتجــاربالســلع غيــر المشــروعة والتزييــف هــو برنــامج يســتهدف  االّتجــاربرنــامج اإلنتربــول المعنــي بو 

لســلع الكماليــة واألغذيــة واإللكترونيــات ومــا إلــى ذلــك. وفــي هــذا الســياق، الســلع وقطاعــات الصــناعة، بمــا فــي ذلــك ا
  من قطاعات الصناعة التي تدعم برنامج اإلنتربول، إلى جانب البلدان األعضاء.قطاعًا  ٥٠هناك أكثر من 

  
  تبرع شركة فيليب موريس الدولية، يتعّين التأكيد على ثالث نقاط رئيسية:ى لإبالنسبة و   -٣

. تحمــي شــروط هــو الضــمان الرئيســي القــائم لحمايــة اإلنتربــول مــن مصــالح صــناعة التبــغاالتفــاق   -
االتفــاق القــائم بــين اإلنتربــول وشــركة فيليــب مــوريس الدوليــة اإلنتربــول ودولهــا األعضــاء مــن المصــالح 

هــا لــة بالقيــام بعملاإلنتربــول مخوّ صــناعة التبــغ. فالشــركة ُتعلــن وتقبــل فــي االتفــاق أن دوائر ة لــراســخال
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على نحو مستقل ومحايد وفقًا لنظامها الداخلي كمنظمة حكومية  االّتجار غير المشروعة حبشأن مكاف
. ويــنص االتفــاق مــن دســتور اإلنتربــول والقــرارات الالحقــة للجمعيــة العامــة لإلنتربــول ٣دوليــة والمــادة 

فيمـا يتعلـق بتطـوير  تظل اإلنتربول، في سبيل دعم استقاللها وحيادها، مرنةعالوة على ذلك على أن 
  البرنامج.

غيـر المشـروع بمنتجـات  االّتجـارلقد دأبنـا علـى مكافحـة . تاماستقالل اإلنتربول فيما يتعلق بالتمويل   -
التبغ على مدى أكثر من عشرين عامًا. واالتفاق المعقود بين اإلنتربول وشركة فيليـب مـوريس الدوليـة 

غير المشروع بالسجائر. وقـد  االّتجارال ُيلزم اإلنتربول بجوهر البرنامج، ولكنه يتناول عمومًا مكافحة 
كمــا ســاعد علــى توســيع  المســألةالتصــدي لهــذه  زاد التمويــل المقــدم مــن الشــركة فقــط مــن كفاءتنــا فــي

  من قبل. قائمةنطاق نشاطنا وتطوير برامجنا التي كانت 
. طبقـًا لقواعـد اإلنتربـول الماليـة، ُعـرض أمـر تلقـي تبـرع مـن كافـة المتطلبـات اإلجرائيـة جرى استيفاء  -

األمــــوال (انظــــر هــــذه  قبــــولشــــركة فيليــــب مــــوريس الدوليــــة علــــى اللجنــــة التنفيذيــــة حيــــث اعُتمــــد قــــرار 
). وقــد عقــدت اإلنتربــول االتفــاق مــع الشــركة بحســن نّيــة، وٕان كانــت اإلنتربــول تحــتفظ، كمــا ١ الملحــق

أنـه  يثُبت هي الحال دائمًا، بحق إعادة النظر في التعاون مع أي كيان إذا ما سلك ذلك الكيان سلوكاً 
  غير قانوني.

  
، فثمــة قيمــة مضــافة االّتجــار غيــر المشــروعبــالنظر إلــى أن اإلنتربــول تحتــل مكــان الصــدارة فــي مكافحــة   -٤
ى لـــإ ، و ١٥ التفاقيـــة اإلطاريـــة، وخاصـــة المـــادةى الـــإإلـــى إنكارهـــا لمـــنح اإلنتربـــول صـــفة المراقـــب بالنســـبة ســـبيل  ال
  لبروتوكول:ا

 ،بـول ومنظمـات دوليـة أخـرى فـي جملـة أمـوريتشارك المجتمع الدولي ومنظمة الصحة العالمية واإلنتر   -
  بمنتجات التبغ؛ االّتجار غير المشروعمنها هدف مشترك: وهو مكافحة 

تمتلــك اإلنتربــول خبــرة كبيــرة مــن زاويــة التعــاون الــدولي ومســاعدة دولهــا األعضــاء علــى تــدعيم قــدرات   -
  سلطات إنفاذ القانون لديها واألطر القانونية للدول؛

بإمكاننـا، نتيجـة العتمـاد البروتوكـول الـذي يوجـد بعـدًا جديـدًا للعالقـة بـين القطـاعين  أنترى اإلنتربـول   -
 نــاوأن نحمــي فــي الوقــت نفســه اســتقاللنا ومصــالح دول العــام والخــاص، أن نعمــل مــع دوائــر الصــناعة

  األعضاء.  
  
صـــناعة التبـــغ ونقـــدم المالحظـــات ائـــر دو إننـــا نـــتفهم تمامـــًا مخـــاوفكم فيمـــا يتعلـــق بحمايـــة الـــدول مـــن تـــأثير   -٥

  الرسمية التالية:
إلــى االتفاقيــة  كطــرف مــن وجهــة النظــر القانونيــة، ليســت اإلنتربــول بلــدًا وبالتــالي ال يمكنهــا االنضــمام  -

اإلطاريــة بشــأن مكافحــة التبــغ وٕان كّنــا نحتــرم تمامــًا أحكامهــا، والســيما تلــك المتعلقــة بمجــال خبرتنــا. 
سياســـات الصــــحة إلــــى "وضـــع وتنفيـــذ مـــن االتفاقيـــة  ٣-٥المـــادة تحديــــدًا وعـــالوة علـــى ذلـــك، تشـــير 

اســـات. بيـــد أن اإلنتربـــول سيتلـــك الولـــيس لإلنتربـــول دور فـــي  ،فيمـــا يتعلـــق بمكافحـــة التبـــغ"العموميـــة 
  إنفاذ القانون.ب المتعلقة يساورها القلق بشأن جوانب االتفاقية

 االّتجـار غيـر المشـروعوفيما يتعلـق بـالبروتوكول، فهـو معاهـدة تتصـدى للجريمـة، وعلـى وجـه التحديـد 
ثـل الصـحة العموميـة، حيـث يتم كبيـرمنتجـات التبـغ. ولهـذا الغـرض، فـإن أهدافـه تتجـاوز إلـى حـّد في 

فــي منتجــات التبــغ. وهــذا هــو أيضــًا غــرض  االّتجــار غيــر المشــروعغرضــه النهــائي فــي القضــاء علــى 
  اإلنتربول.
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   ، يتعــّين القــول بــأن اإلنتربــول ال تــروِّج الســتخدام هــذا النظــام. فمنّصــةCodentifyنظــام ى لــإوبالنســبة   -
I-Check-it  التابعـــة لإلنتربـــول هـــي تطبيـــق يتـــيح للمســـتهلكين إمكانيـــة مســـح منـــتج باســـتخدام أحـــدث

عه يعتبــره أصــليًا ومــا إذا كــان متاحــًا فــي صــانِ  جــه/نتِ تكنولوجيــات االتصــاالت للتحقــق ممــا إذا كــان مُ 
متوافـق بأنـه  I-Check-itتطبيـق  يتسـمالسوق ومباعًا بصورة قانونية. وفي سبيل تحقيق هـذا الغـرض، 

ق مختلفــة تســتخدمها الحكومــات وكــذلك دوائــر الصــناعة الخاصــة عبــر حقُّــوقابــل للتكامــل مــع حلــول تَ 
ق التـــي ُيمكـــن قطاعـــات إنتـــاج متنوعـــة. وتطبـــق اإلنتربـــول الحيـــاد عنـــدما يتعلـــق األمـــر بحلـــول التحقُّـــ

غيرهــا  ونظــم كثيـرة Codentifyهـا، ومـن ثــم فـإن المنّصـة متوافقــة مـع كافـة الــنظم الصـناعية مثـل دمج
  ننا ال نروِّج الستخدامها أبدًا.ُندرجها ولك وهي ُنُظم ،Pharmasecureمثل 

حًال القتفاء األثر وتحديد المنشأ. فمازال مـن اختصاصـات الحكومـات أن  ليست I-Check-itومنّصة 
  القضائية.م هذه النظم داخل والياتها ذ حلوًال أفضل القتفاء األثر وتحديد المنشأ وأن تنظِّ نفِّ تُ 

االّتجار اإلنتربول ومنظمة الصحة العالمية لهما مصلحة مشتركة في مكافحة وبالتالي، فإننا نعتقد أن 
فــي منتجــات التبــغ، ونأمــل أن ُتســهم المعلومــات الــواردة أعــاله فــي تحقيــق تعــاون مثمــر  غيــر المشــروع

  وفّعال بين هاتين المنظمتين.
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