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  A/FCTC/COP/2/9  مؤتمر األطراف في اتفاقية
  ٢٠٠٧ أبريل/ نيسان ١٩  منظمة الصحة العالمية اإلطارية         

    بشأن مكافحة التبغ   
  الثانيةالدورة 

   من جدول األعمال المؤقت١-٤-٥البند 
  
  
  
  

  التووضع البروتوك
  )FCTC/COP1(16)القرار (

  
  التجار غير المشروع ابشأن لبروتوكول نموذجوضع 

  منتجات التبغب
  
  

اعترف مؤتمر األطراف في اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ، أثناء دورته                -١
، بأن التعاون الدولي من أجل مراقبة االتجار غير المـشروع يعـد             ٢٠٠٦فبراير  / األولى المعقودة في شباط   

 لبروتوكول  نموذجالتبغ، وقرر دعوة فريق خبراء إلى االنعقاد من أجل إعداد           مجاالً هاماً من مجاالت مكافحة      
 من اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطاريـة، مـع          ١٥بشأن االتجار غير المشروع، استناداً إلى أحكام المادة         

وتـنص  . )FCTC/COP1(16)القـرار   (مراعاة األعمال التي تضطلع بها الكيانات المختصة في هذا المضمار           
 من االتفاقية على أن تقر األطراف بأن القضاء على جميع أشكال االتجار غير المشروع بمنتجـات                 ١٥المادة  

التبغ، بما في ذلك التهريب والصنع غير المشروع والتقليد، ووضع القـانون الـوطني ذي الـصلة وتنفيـذه،                   
وقد اتُخذ القـرار    . صر أساسية في مكافحة التبغ    باإلضافة إلى االتفاقات دون اإلقليمية واإلقليمية والعالمية، عنا       

.  في صك قانوني ملزم دولياً     ١٥مع مراعاة ضرورة مواصلة العمل على تطوير االلتزامات المحددة في المادة            
 أن  ١")المكتـب هيئة  (" على أنه إذا رأت هيئة مكتب مؤتمر األطراف          FCTC/COP1(16)وينص كذلك القرار    

د بلغ مرحلة متقدمة بما يكفي فإن المكتب سيعرضه على مؤتمر األطراف لكي ينظر               الذي تم إعداده ق    نموذجال
   .فيه في دورته الثانية

  
 ترشـيح أعـضاء الفريـق       بواسـطتها  هذه الوثيقة، التي أعدها فريق الخبراء، العملية التي تم           وتبين  -٢

االتجـار غيـر     الخـاص ب    البروتوكـول  نموذجالمرفق  ويرد في   . تعرض أسلوب عمل الفريق   كما  وتعيينهم،  
  .المشروع، والذي أعده فريق الخبراء

  

                                                           
تمر األطراف من أعضاء المكتب المنتخبين من بين ممثلي األطراف الحاضرين فـي دورتـه   تتألف هيئة مكتب مؤ   ١

وكل إقليم من أقاليم المنظمة ممثل بأحـد        . العادية األولى، وتضم رئيساً وخمسة نواب للرئيس يتولى أحدهم مهام المقرر          
  .أعضاء الهيئة
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وصـفها  ب ،منظمة الصحة العالميـة   المكتب قامت   هيئة  ، وبتوجيهات   FCTC/COP1(16)وطبقاً للقرار     -٣
 ووفقـاً   ٢-٢٤عمـالً بأحكـام المـادة       (األمانة المؤقتـة التفاقيـة منظمـة الـصحة العالميـة اإلطاريـة              

عوة كل إقليم من أقاليمها إلى أن يرشح، بالتشاور مع األطراف المنتمية إلى هذا              ، بد )FCTC/COP1(10) للقرار
أبريل /  نيسان ٢١وخالل االجتماع المعقود في     . اإلقليم، عدداً ال يتجاوز أربعة خبراء للعمل في فريق الخبراء         

/ ية، والشؤون الماليةالصحة العموم:  المكتب تمثيل مجاالت الخبرة التالية في فريق الخبراءت هيئة قرر٢٠٠٦
فق على أنه يلزم أن يجيء الخبراء       واتُ. التجارة)/ الرسوم( والجمارك   إقامة العدل، / الضرائب، وإنفاذ القوانين  

عي كل مكتب إقليمي إلى أن      وطبقاً لهذا القرار د   . من األطراف المتعاقدة وأن يتسنى استبدالهم إذا دعت الحاجة        
خبير من هذا اإلقليم في كـل       لراف، عن طريق األمانة المؤقتة، السيرة الذاتية        مكتب مؤتمر األط  هيئة  يقدم إلى   

  . المكتب الترشيحاتت هيئةواعتمد. مجال اختصاص من المجاالت المذكورة أعاله
  
 كـانون   ٥-٣، والقـاهرة،    ٢٠٠٦سـبتمبر   /  أيلول ٢٧-٢٥جنيف،  (وعقد اجتماعان في هذا الصدد        -٤

  ).٢٠٠٦ديسمبر / األول
  
المكتب كما هو محدد في الئحة مجموعات       هيئة  بع فريق الخبراء اإلجراء الخاص بانتخاب أعضاء        وات  -٥

ونائباً للرئيس ) روان. السيد أ( وانتخب الفريق رئيساً ١.ولجان الخبراء االستشاريين في منظمة الصحة العالمية   
ـ . الدكتور ف جوسنز، و . السيد ل أمير، و . السيدة ت (وأربعة مقررين   ) أوليفر. السيد ج ( اد، والـدكتور   براس
  ).سالوجي .ي
  
 في  أن تشارك  المكتب أن بإمكان المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية           ت هيئة وقرر  -٦

 المكتب في الحسبان قرر فريق الخبراء، في         هيئة وبعد وضع قرار  .  البروتوكول نموذجاألفرقة المعنية بوضع    
اً ال يتجاوز أربعة ممثلين من المنظمات الحكومية الدوليـة والمنظمـات غيـر              اجتماعه األول، أن يدعو عدد    

 فريـق الخبـراء منظمـة       ودعا. إلى حضور اجتماعه الثاني   )  مجاالت االختصاص األربعة   يجسد(الحكومية  
إغاراشي، مـن   . وحضر السيد ك  . التجارة)/ الرسوم(الجمارك العالمية إلى تقديم الخبرات في مجال الجمارك         

  .ظمة الجمارك العالمية، الدورة الثانية لفريق الخبراءمن
  
 المنظمات غير الحكومية ذات      جميع وبناء على قرار فريق الخبراء أصدرت األمانة المؤقتة دعوة إلى           -٧

 من النظام الداخلي لمـؤتمر األطـراف، لكـي تقـدم            ٣١لمادة  طبقاً ل العالقات الرسمية مع مؤتمر األطراف،      
وتم تقديم ثالثة ترشيحات، جاءت     .  مجال اختصاص من مجاالت االختصاص الثالثة المتبقية       ترشيحاتها في كل  

عي المرشحون إلى حضور االجتماع الثاني لفريق الخبراء، وحضر         االتفاقية اإلطارية، ود  تحالف  جميعها من   
 ماليـة لتـسهيل      ولم تقدم منظمة الصحة العالمية وال أي طرف أية مـساعدة           ٢.االجتماع اثنان من المرشحين   

  .مشاركة ممثلي منظمة الجمارك العالمية أو المجتمع المدني
  
واستهل فريق الخبراء أعماله، في اجتماعه األول، بعرض وثائق المعلومات العامة التي توجز القضايا   -٨

 للقضايا   ذلك مناقشة  وأعقب العالمية،    الصحة الرئيسية، والتي أعدها ثالثة خبراء من الفريق وخبير من منظمة         

                                                           
  .٢٠٠٥صحة العالمية، ، الطبعة الخامسة واألربعون، منظمة الالوثائق األساسية   ١
إنفـاذ  (مـاك غـرادي   . والـسيد ب ) الضرائب/ الشؤون المالية(أرنوت . كان ممثال المجتمع المدني هما السيدة د   ٢

  .اعتذاره عن الحضور) الصحة العمومية(أولووافيمي . وأرسل السيد أ). إقامة العدل/ القوانين



A/FCTC/COP/2/9   

3 

 األمانـة المؤقتـة،     مـثال كومر، اللـذين    . بيتشر والدكتور ك  .  وأجرى أيضاً كل من الدكتور د      ١.المطروحة
  .عروضاً

  
وعندئذ قرر فريق الخبراء التركيز على الجوانب الموضوعية للبرتوكول المحتمل، بدالً من التركيـز                -٩

ه لوحظ أن تلك الجوانب األخيرة ستكون لها أهمية         على الجوانب اإلجرائية والمؤسسية وذلك على الرغم من أن        
 ،اإلنتاج: اإلعدادوحدد الفريق خمسة مجاالت عمل رئيسية لمواصلة        .  في سير أعمال البروتوكول بفعالية     بالغة

 ومجال المتنوعات الذي يشمل القضايا التـي ال تنـدرج ضـمن             ، والتعاون الدولي  ، وإنفاذ القوانين  ،والتوزيع
 الخبراء القضايا الموضوعية الرئيسية في كل مجـال         عددوخالل المناقشات   . لرئيسية األخرى مجاالت العمل ا  

  .من مجاالت العمل الخمسة
  
فق على مواصلة العمل خالل الفترة الفاصـلة        وُأنشئت أفرقة عاملة لكل مجال من مجاالت العمل، واتُ          -١٠
وأرسـلت  . بدور مسؤول التنسيق المعني بـالفريق      يقوم   ميسر أعمال وكان لكل فريق عامل     . االجتماعينبين  

األفرقة العاملة النصوص التي أسهمت بها إلى األمانة المؤقتة من أجل تجميعها في وثيقة واحدة، أتيحت لكامل                 
  .أعضاء فريق الخبراء قبل بدء أعمال االجتماع الثاني

  
معنيـة  عاملـة  ة الخمسة في ثالثة أفرقة     وأثناء االجتماع الثاني قرر فريق الخبراء دمج األفرقة العامل          -١١

وعلـى مـدى االجتمـاع      . والمتنوعـات التعاون الدولي،   / التوزيع، وإنفاذ القوانين  / اإلنتاج: بالمجاالت التالية 
 فـي جلـسة عامـة       بأكملـه اجتمعت األفرقة العاملة على نحو منفرد عدة مرات، وبعد ذلك اجتمع الفريـق              

 النهائية  الحصائلوتم تبادل   . فرقة العاملة، ولتحديد وقت للعودة إلى االنعقاد      الستعراض التقدم الذي أحرزته األ    
 وبت الفريق في خطة العمـل       الجتماع،ل لألفرقة العاملة مع فريق الخبراء في جلسة عامة عقدت في آخر يوم           

  . البروتوكولنموذجالخاصة بإنجاز 
  
التشاور مع أعضاء مكتب الفريق،     مؤقتة، من خالل     تقرر أن تقوم األمانة ال     وفي نهاية االجتماع الثاني     -١٢

وعندئـذ ُأرسـل    . بتجميع النصوص التي أسهمت بها األفرقة العاملة أثناء االجتماع الثاني، في تقرير واحـد             
التقرير إلى كل الخبراء، وكذلك إلى ممثلي المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية المدعوة إلى               

  على الفريق النسخة النهائيـة     زعتوعندئذ و . التعليق عليه إبداء  الثاني، وذلك الستعراضه و   حضور االجتماع   
 وستقدمه هيئة المكتب،  هيئة قُدم التقرير المعتمد إلىFCTC/COP1(16) وطبقاً للقرار .التي تعكس كل التعليقات

  .المكتب إلى مؤتمر األطراف في دورته الثانية
  
اء، على مدار عمله، من النظر في السوابق ذات الصلة في مجاالت أخرى من               فريق الخبر  وقد استفاد   -١٣

 العناصر األساسية للبروتوكوالت وهيكلها، بينما كانـت        فيما يخص وتمت دراسة عدة سوابق     . القانون الدولي 
ـ     . سوابق أخرى مفيدة فيما يتعلق بقضايا معينة نشأت في هذا المضمار          هناك   ذه ويمكن إتاحة قائمة بمختلف ه
  . السوابق

  

                                                           
السيد " (جار غير المشروع بمنتجات التبغ من منظور الصحة العموميةنبذة عن االت: "كانت الوثائق على النحو التالي   ١
إنـشاء نظـام    "، و )براسـاد . الدكتور ف " (نبذة عن االتجار غير المشروع بمنتجات التبغ غير السجائر        "، و )جوسنز. ل

" تحليـل تجريبـي  : متهريب السجائر في جميع أنحاء العال    "، و )روان. السيد أ " (القتفاء أثر السجائر وتحديد منشئها     دولي
  ).يوريكلي. الدكتور أ(
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وبالنسبة إلى عدد من المجاالت التي تحدد أنها مناسبة إلدراجهـا فـي البروتوكـول فـإن اتفاقيـة                     -١٤
: الصحة العالمية اإلطارية نفسها تتضمن أحكاماً ذات طابع مشابه إلى حد بعيد، ومن أمثلة ذلك ما يلي                 منظمة
ونقطة االخـتالف ورصـد     مصدر  الفي تحديد   لمنتجات بغية مساعدة األطراف     لوضع عالمة    (٢-١٥المادة  
النظر في وضع نظـام عملـي       ) (ب(٢-١٥؛ والمادة   ) ومراقبة حركة منتجات التبغ ووضعها القانوني      وتوثيق
اتخاذ تدابير للتمكين من مصادرة اإليـرادات المتأتيـة مـن           ) (ه(٤-١٥؛ والمادة   )المنشأثر وتحديد   األالقتفاء  

المساعدة فيما يخص اإلجراءات القانونية التي تتعلـق         (٣-١٩؛ والمادة   )لتبغاالتجار غير المشروع بمنتجات ا    
  ).بالمسؤولية المدنية والجنائية، وذلك بما يتوافق مع االتفاقية

  
قـد   الخاص بالبروتوكول    نموذجفي مسودة ال  المعدة إلدراجها   وفيما يتعلق بهذه المسائل فإن العناصر         -١٥

وسيكون من الضروري أن    . اوز عموماً ما هو محدد في االتفاقية إلى حد بعيد         تتجهي   و ،حددها فريق الخبراء  
وهناك ترتيبات أخرى .  هذه العناصر في بروتوكولكان يلزم بالضرورة أم ال إدراجيوضع في االعتبار ما إذا 

 فـي   تكون مفيدة كإرشادات لجميع األطـراف مبادئ توجيهيةغير البروتوكول يمكن النظر فيها، ومنها وضع     
وإذا ما استمر العمـل علـى       . لتزامات كبيرة فيما يتعلق باالتجار غير المشروع       بالفعل ا  عليها االتفاقية، والتي 

 مـع   التـي ال داعـي لهـا      وضع بروتوكول فينبغي صياغة نص البروتوكول على نحو يتفادى االزدواجيـة            
شأن مكافحة التبغ، ويوضح العالقـة بـين        االلتزامات القائمة بموجب اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية ب        

ينبغـي التـشديد    ومع ذلك   . صحة العالمية اإلطارية  أحكام البروتوكول والمواد ذات الصلة من اتفاقية منظمة ال        
منح التراخيص والواليـة    على أن بعض المجاالت التي حددها فريق الخبراء، والسيما المجاالت التي تتناول             

 إن لم يكن مـن      سيكون من الصعب،   ،المنشأووضع نظام عملي القتفاء األثر وتحديد       قضائية وإنفاذ القوانين    ال
  .المستحيل، إنجاز األمور المتعلقة بها من خالل أية ترتيبات غير البرتوكول
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  المرفق
  

   مقترح من قبل فريق الخبراء هو االتجار غير المشروع، كما بشأن لبرتوكول نموذج
   الذي اتخذه مؤتمر األطراف في اتفاقية منظمة FCTC/COP1(16) وفقاً للقرار نعقدالم

   دورته األولىفي بشأن مكافحة التبغ  اإلطاريةالصحة العالمية
  
إن االتجار غير المشروع بمنتجات التبغ يسهم إسهاماً كبيراً في عبء الوفاة والمرض العالمي الناجم                 -١

في الزيادة العالمية في استهالك التبغ، وذلك عن طريق تقليل سعر السجائر وزيادة             عن استهالك التبغ، وأيضاً     
من اتفاقيـة   ) أ(١، حسب تعريفه في المادة      "االتجار غير المشروع  "ويعني مصطلح   . إتاحتها وتصعيب تنظيمها  

وك يحظره القانون أية ممارسة يحظرها القانون أو أي سل"منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ، 
مما يتعلق باإلنتاج أو الشحن أو االستالم أو الحيازة أو التوزيع أو البيع أو الشراء، بما في ذلك أية ممارسة أو                     

وتحدد هذه الوثيقة العناصر الرئيسية لبروتوكـول محتمـل         ". سلوك مما يقصد منه تسهيل نشاط من هذا القبيل        
  .بغبشأن االتجار غير المشروع بمنتجات الت

  
  باجة واألغراض المنشودة والمصطلحات المستخدمةيالد
  

  الوصف
  
 التوجيهية أغراضه المنشودة ومبادئه      تحدد اًباجة وأحكام يمن المتوقع عموماً أن يتضمن البروتوكول د        -٢

اتفاقية منظمـة   بباجة  ي الد "كرتذ"ومن المتوقع أن    . ي البروتوكول وتعاريف المصطلحات الرئيسية المستخدمة ف    
فعـل   األطـراف بال   تفرض على لصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ، وخصوصاً مواد االتفاقية التي           ا
  .لتزامات تتعلق باالتجار غير المشروعا
  

  محتملالمستقبلي البروتوكول ال الخاصة بالقضايا
  
ة منظمة الصحة العالمية     من اتفاقي  ١٥باجة تحديداً إلى االلتزامات المقبولة بمقتضى المادة        يقد تشير الد    -٣

  : ما يليمن قبيلاول مسائل مع تن الحقائق أو الهواجس أو العوامل األساسية تحدداإلطارية، وعندئذ 
  

  ما أهمية القضاء على جميع أشكال االتجار غير المشروع بمنتجات التبغ؛  )أ(
  
  ما الذي يتحقق من القضاء على االتجار غير المشروع بمنتجات التبغ؛  )ب(
  
لماذا يعتبر وضع القانون الوطني ذي الصلة وتنفيذه باإلضافة إلى االتفاقـات دون اإلقليميـة                 )ج(

ضرورية لمكافحة االتجار غير المـشروع بمنتجـات التبـغ          المور  من األ واإلقليمية والعالمية   
  ؛لهذه المنتجاتوالتوزيع غير المشروع 

  
مكافحة االتجار غير المشروع، وما الشكل الذي       لماذا يعتبر التعاون الدولي مهماً بوجه خاص ل         )د(

  يمكن أن يكون عليه هذا التعاون الدولي؛
  
  ؛المنشأما الخصائص التي ينبغي أن تكون لنظام اقتفاء األثر وتحديد   )ه(
  
والتـي  تقليد،  الممارسات وتكنولوجيات االتجار غير المشروع، مثل       التطورات ذات الصلة في       )و(

  .ليب الدولية أمراً ضرورياً األسا من اتباعتجعل
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  االلتزامات
  

  االلتزامات العامة
  

  الوصف
  
  .قد يتم أيضاً إدراج التزامات ذات طابع أعم، توفر إرشادات بشأن تنفيذ أحكام البروتوكول  -٤
  

  القضايا الخاصة بالبروتوكول المستقبلي المحتمل
  
طراف، والعالقة بين األطـراف وفيمـا   يمكن أن يتضمن البروتوكول المقترح إشارة إلى التزامات األ     -٥

بينها، وبين األطراف وغير األطراف، حسب االقتضاء، وبين البروتوكول نفسه وسائر االتفاقات والـصكوك              
 األطراف في إدراج أحكام بخصوص تعزيز توعية الجمهور، والسيما فيما بين الوكـاالت              تنظروقد  . القانونية

 بعواقب االتجار غير المشروع وذلك فيما يتعلق على وجه الخصوص الدولية، المعنية بإنفاذ القوانين والوكاالت 
  .تعزيز التدابير الخاصة بالتعميم الفعال ألحكام هذا البروتوكولوبمنتجات التبغ، 

  
  خيصاالترمنح 

  
  الوصف

  
 من اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية على أن يعمل كل طرف على اتخـاذ               ٧-١٥تنص المادة     -٦

وتنفيذ تدابير أخرى، تشمل منح التراخيص، عند االقتضاء، من أجل مراقبة أو تنظيم إنتـاج منتجـات التبـغ                   
 من ِقَبـل    لمنح التراخيص، والتحقق الواجب   ويعد وجود نظام    . وتوزيعها من أجل منع االتجار غير المشروع      

 التهرب من دفـع  منع منتجات التبغ بغية دتوري، من التدابير الرئيسية الكفيلة بتأمين سلسلة     المؤسسات التجارية 
 عالية المردود ومستدامة    وسائلوالممارسات التجارية اآلمنة    . التقليدمنع  الضرائب المفروضة على المبيعات، و    

ومن األساليب الكفيلة بتأمين المعامالت التجارية فرض ضوابط صارمة على سلسلة اإلنتاج            . لمكافحة التهريب 
  .، وتحسين ترصد السوق وتعزيز مأمونية عمليات اإلنتاجنح التراخيصموالتوزيع، من خالل 

  
 فيمـا يتعلـق     تعزيز التحقق الواجـب   الحماية الفعالة من االتجار غير المشروع       وتشمل أيضاً طرق      -٧

 اشتراط أن تتخذ المؤسسة التجارية كل االحتياطـات        والتحقق الواجب هو  .  الموجودين والعمالء الجدد   بالعمالء
 وضـمان   منعاً فعاالً  الموجود أو المتوقع من منع االتجار غير المشروع          العميلولة من أجل ضمان تمكّن      المعق

 وضع سياسات وممارسات وإجراءات مالئمة تشجع نزاهة المؤسسات التجارية           تعزيز أو  وينبغي. التزامه بذلك 
اعرف "قواعد  لشركاء األعمال، وأمين الشرعيةويشمل ذلك ت. وتحول دون استخدامها من ِقَبل عناصر إجرامية

، ومنع وكشف النشاط اإلجرامي، وإبالغ السلطات المختصة بهـذه          المثيرة للريبة  المعامالت   ورفض،  "عميلك
  .المثيرة للريبةاألنشطة 

  
السماح للـسلطات بتحديـد     منح التراخيص عن طريق     ويمكن تحقيق مراقبة سلسلة التوريد من خالل          -٨

 للمسؤولين عن إنفاذ القوانين وضع قاعدة       لمنح التراخيص أن يتيح   ويمكن  . ارة التبغ  المنخرطين في تج   ورصد
وفـرض عقوبـات    معطيات للمؤسسات التجارية ذات الصلة بالتبغ، وتسهيل عمليات التفتيش، وإنفاذ القوانين؛            

 في  منح التراخيص ت  ويمكن استخدام عائدا  .  القوانين المعنية، وزيادة مردودية إنفاذ القوانين      مرنة على مخالفة  
  .نفاذاإلتمويل برامج 
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  القضايا الخاصة بالبروتوكول المستقبلي المحتمل
  
 لكـل المـشاركين فـي    منح التراخيص ومن األمور التي ستسهم في الحد من االتجار غير المشروع             -٩

ومـع  . توزيع أوراق التبغ، وكذلك سلسلة ال     وتجارتجارة التبغ، بمن فيهم كبار موردي مدخالت عملية الصنع          
لـه  كـون   توربمـا ال    التجزئة قد ينطوي على مشكالت،      باعة   التراخيص للمزارعين و   منحذلك فإن اشتراط    

عة التجزئة قد ال يكون عملياً في الوقت الحالي فـي الـدول              التراخيص لبا  منح عن هذا فإن     وفضالً. مردودية
والتي يشار إليها جميعاً فيمـا      (في البرتوكول    طرفاً   تصبحلكي  ومنظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي المؤهلة      

 التـراخيص   مـنح وبالمثل فـإن    . المتجولينعة منتجات التبغ    حيث يوجد عدد كبير من با     ") ياناتك"يلي بكلمة   
  . الصغيرةالمساحاتلزارعي التبغ سيكون صعباً في الكيانات التي يوجد فيها عدد كبير من مزارعي 

  
  :ر في التدابير التالية إلدراجها في البروتوكولوقد ترغب األطراف في النظ  -١٠
  

 وتجـار ينبغي أن يحمل كل المشاركين في تجارة التبغ تراخيص، بمن فيهم كبار المـوردين                 )أ(
  .أوراق التبغ

  
االمتثال للقوانين الوطنية الموحدة لمكافحة التبغ ينبغي أن يكون أقل معيار عملي يشترط علـى                 )ب(

  .حامل الترخيص
  
 آخر، وينبغي أن يـتم تجديـده   ابالً للتحويل أو النقل إلى شخص ترخيص ال ينبغي أن يكون ق     ال  )ج(

  .بصفة دورية
  
  .الذين يحملون تراخيصينبغي أن يشترط على تجار التبغ أال يشتروا التبغ إال من باعة التبغ   )د(
  
ات إال لصانعي التبـغ      اآلالت أن يبيعوا المنتج    ولوازم صنع  التبغ الخام     مواد ال ينبغي لموردي    )ه(

  .الذين يحملون تراخيص
  
في حالة أي مخالفـة      التراخيص أو وقفها أو إلغائها       منحينبغي أن تكون هناك إمكانية لرفض         )و(

فـي بمعـايير الـسلوك المهنـي        تكن  المناظرة، أو إذا لم ت     التراخيص أو القوانين      منح لقوانين
  .السارية

  
اإلنفـاذ   يـتم اسـترداد التكـاليف اإلداريـة وتكـاليف            ينبغي تحديد رسوم التراخيص بحيث      )ز(

  .المعلوماتو
  
مـنح   التراخيص ألغراض تنفيذ قـوانين        منح ينبغي أن تستخدم جميع األموال المجموعة من        )ح(

  . وإنفاذها وإدارتها،التراخيص
  
ينبغي إجراء عمليات تفتيش وتدقيق للتراخيص بصفة دورية ودون اإلعالن عنهـا، وفـرض                )ط(

  .  شديدة على خرقهااتعقوب
  
 فيما يتعلق بـشركاء األعمـال       القيام بالتحقق الواجب  ينبغي أن يشترط على حاملي التراخيص         )ي(

  .التجارية
  
يتـولى المـسؤولية عـن       التراخيص الخاصة بالتبغ قضية مالية وصحية، وينبغي أن          منحعد  ي  )ك(

  . على السواءالمراقبة المسؤولون الماليون والصحيون
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  غسل األموالالخاصة بمكافحة ام األحك
  

  الوصف
  
 دفع المبالغ الخاصة بمنتجات التبـغ مـن         تضمن األموال أن    الخاصة بمكافحة غسل  يمكن للسياسات     -١١

 مكافحـة تدابير  و. جزءاً من هذه السياسات   " عميلكاعرف  "قواعد  وينبغي أن تكون    . المشروعة فقط المصادر  
  . أية أنشطة غير قانونية كمدفوعات لمنتجات التبغإيراداتم غسل األموال مصممة من أجل منع استخدا

  
  القضايا الخاصة بالبرتوكول المستقبلي المحتمل

  
 أن المدفوعات الخاصة بالمعامالت ذات الصلة بالتبغ، مثـل          النظر في مسألة  قد ترغب األطراف في       -١٢

م إال بالعملة والمبلغ المسجلين في الفاتورة،       بيع منتجات التبغ أو تخزينها أو توزيعها، ال ينبغي أن يسمح بأن تت            
 الكيان الذي توجـد فيـه     أو بالشيك الصادر عن المؤسسات المالية القائمة في           برقياً عن طريق تحويل األموال   

  .السوق المستهدفة ببيع منتجات التبغ بالتجزئة
  

  المنشأاقتفاء األثر وتحديد 
  

  الوصف
  
منظمة الصحة العالمية اإلطارية على أن تنظر األطراف، حـسب          من اتفاقية   ) ب(٢-١٥تنص المادة     -١٣

 يكون من شأنه زيـادة تـأمين نظـام التوزيـع،            المنشأاالقتضاء، في وضع نظام عملي القتفاء األثر وتحديد         
  .والمساعدة في إجراء التحقيقات المتعلقة باالتجار غير المشروع

  
درة السلطات المختصة على الرصد المنـتظم لحركـة         ومشتقاته، إلى ق  " اقتفاء األثر "ويشير مصطلح     -١٤

لبيـع بالتجزئـة، مـع      ووصوالً إلى السوق المستهدفة ل    سلسلة التوزيع   ب مروراًمنتجات التبغ من مكان الصنع      
  .سداد كل الرسوم والضرائب ذات الصلةالتأكد من ضمان 

  
 عند إجراء أية مراجعة أو أي       ومشتقاته إلى قدرة السلطات المختصة،    " المنشأتحديد  "ويشير مصطلح     -١٥

وصوالً و الطريق الذي سلكه منتج التبغ من مكان الصنع مروراً بسلسلة التوزيع             تُمثلضبط لمنتج أصلي، على     
  .إلى النقطة التي تحول المنتج عندها إلى قنوات االتجار غير المشروع

  
لى منع االتجار غير المـشروع       أن يساعد ع   المنشأومن شأن وضع نظام دولي القتفاء األثر وتحديد           -١٦

وسيلزم تطبيق  . بمنتجات التبغ األصلية وكشفه والقضاء عليه، حيث إنه يجعل هذا األمر أصعب على المهربين             
ضمان تسهيل اقتفاء   لهذه النُظم على المستوى الدولي بدالً من أن يضع كل كيان نظامه المحلي الخاص، وذلك                

 حيث إن اقتفاء األثر يوفر المعلومـات        ، من جهة استباقي    هو األسلوبذا  وه.  عبر الحدود  المنشأاألثر وتحديد   
 يتيح الفرصة لتحديد    المنشأ تفاعلي، حيث إن تحديد       أخرى والتحقق للوكاالت المعنية بإنفاذ القوانين، ومن جهة      

تفاء ومن شأن وضع نظام الق    .  ضبط ت عملية المشاركين في االتجار غير المشروع كلما أجريت مراجعة أو تم         
منتجات التبـغ األصـلية، وتحليـل       لمختلف عمليات ضبط     أن يتيح إجراء تحليل مفصل       األثر وتحديد المنشأ  

وسيتيح أيضاً الفرصة لتحديد النقطة التي تحولت عنـدها         . االتجاهات السائدة في التهريب على نطاقات أوسع      
  .منتجات التبغ إلى السوق غير المشروعة
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 الكبيرة وكذلك منصات    والصناديقثر وتحديد المنشأ بترميز العبوات والكراتين       ويطبق نظام اقتفاء األ     -١٧
 باسـتخدام الخـصائص األمنيـة        إذا كان ذلك مستصوباً،    التحميل، في وقت الصنع أو في أول مركز توزيع،        

غيـر   باإلضافة إلى تكنولوجيات التحقق، التحديـد الفـوري للمنتجـات            ،وتتيح هذه العملية  . السرية والعلنية 
تمكّن المسؤولين عن إنفاذ القوانين من      وعالوة على ذلك فإن المعلومات الواردة على عبوات التبغ          . المشروعة

عن طريق المسح الـضوئي     وتمييز المنتجات األصلية أو المشروعة من المنتجات غير المشروعة على الفور            
  .للمنتجات

  
صندوق الموضوع على كل عبوة أو كرتونة أو   ) ولةالذي ال تميزه العين المجردة بسه     (فالرمز السري     -١٨
 يمكن مسحه ضوئياً في كل نقطة من نقـاط سلـسلة            ،توزيعأول مركز    أو منصة في وقت الصنع أو في         كبير

 حركـة   يتعقبواوبعد ضبط منتجات التبغ يمكن للمحققين أن        . التوزيع المشروع، وتسجيل حركاته ذات الصلة     
م من أنه توجـد بالفعـل       على الرغ و. حولت عندها إلى القنوات غير المشروعة     الشحنة ويحددوا النقطة التي ت    

ن أحد عناصـر صـالحية      ياً، وتم تطبيقها في عدة حاالت، فإ       الالزمة للقيام بذلك وبتكلفة قليلة نسب      التكنولوجيا
 وتنفيذ هـذه    وسائل اقتفاء األثر وتحديد المنشأ    أحدث    إجراء البحوث المستمرة في    النظام في األمد الطويل هو    

  . أمنية محددة ومتينةخصائصوينبغي أن يكون الرمز السري مؤمناً بشدة، وأن يحتوي على . الوسائل
  
  .  الحالية تنفيذ نظام مؤمن وعالي المردود القتفاء األثر وتحديد المنشأوتتيح التكنولوجيا  -١٩
  

  القضايا الخاصة بالبرتوكول المستقبلي المحتمل
  
 والـصناديق  في النظر في اعتماد تدابير لضمان أن تحمل كل العبوات والكراتين    قد يرغب أي طرف     -٢٠

الكبيرة المحتوية على منتجات التبغ المبيعة أو المصنعة في نطاق واليته القضائية، وكذلك منـصات حملهـا،                 
ـ      بآالت مخصصة لهذا الغرض     رموزاً سرية وعلنية يمكن مسحها ضوئياً        ل لتحديد المنتج فحـسب، وأن تحم

وينبغي أن تكون هذه . بوضوح، مثل األختام الضريبيةوتمييزها باإلضافة إلى ذلك عالمات علنية يمكن رؤيتها 
وذلك باإلضافة إلى عالمات منتجات التبغ الحالية التي تتـيح تحديـد            . "غير قابلة لإلزالة  "الرموز والعالمات   

 صنع المنتج خاللهـا،     التيالصنع، ونوبة اإلنتاج    تاريخ صنع المنتج، والمرفق الذي تم صنع المنتج فيه، وآلة           
  .ويعد هذا الرمز الفريد من نوعه أساس نظام اقتفاء األثر وتحديد المنشأ. والسوق المستهدفة للبيع بالتجزئة

  
  االحتفاظ بالسجالت

  
  الوصف

  
 أن تحـتفظ  ةي القضائواليتهايمكن أن تشترط السلطات على منشآت الصنع والتوزيع العاملة في نطاق    -٢١

بـاآلالت  بسجالت محوسبة للمعلومات ذات الصلة عن كل الشحنات من خالل استخدام رموز يمكن قراءتهـا                
 قياسـي وينبغي أن تكون هذه المعلومات في شكل . وتحديد المنشأ وعالمات علنية ذات صلة بنظام اقتفاء األثر        

فر األطراف هذه المعلومات بناء على طلـب        وينبغي أن تو  . ما هو محدد  طات المختصة حسب  وأن تبلغ بها السل   
  .أي طرف

  
 الـذين   ،وباإلضافة إلى ذلك يمكن أيضاً إلزام صانعي منتجات التبغ والمنتجات ذات الـصلة بـالتبغ                -٢٢

 بأن يحتفظوا أيضاً بسجالت كاملة لمنتجاتهم وشحناتهم، بحيث يمكن أن يطلب            ،صدرت لهم تراخيص أو أذون    
وبالنسبة إلى الـصانعين  .  أي تحقيق جارٍ الكشف عن المعلومات الالزمة للتحقيق    ء على االستعالم بنا منهم عند   

الذين ينتجون منتجات يتم تركيبها أو خدمتها من ِقبلهم أو من ِقَبل وكالئهم، يمكن االحتفاظ بـسجالت مالئمـة                  
  .ومماثلة
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  القضايا الخاصة بالبرتوكول المستقبلي المحتمل
  
 يحـتفظ صـانعو منتجـات التبـغ     ، في أن ألغراض هذا البروتوكولالنظر، قد ترغب األطراف في     -٢٣

تنظر أيضاً في أن يحتفظ    وقد ترغب األطراف في أن      .  أعوام ٥وموزعوها بمعطيات محوسبة لمدة ال تقل عن        
طالع في الوقت الفعلي على المعلومات، كما هو محدد مـن           بوسيلة لال ها  دائماً صانعو منتجات التبغ وموزعو    

من بعضها  (للحصول على هذه المعلومات     فالكيانات تحتاج إلى وسيلة سريعة وفعالة       . ل السلطات المختصة  ِقَب
، ولألطراف أن تقرر أن يحدد البروتوكول حقوقاً ومسؤوليات واضحة فيما يتعلق            )البعض إذا دعت الضرورة   

  .بتبادل المعلومات
  
 الالزمة بمقتضى هذا البروتوكول، والتي قد تسهل        وفيما يلي األمور التي يمكن أن تشملها المعلومات         -٢٤

 تاريخ صنع المنتج، والمرفق الذي صنع فيه المنـتج، وآلـة            :تبادل المعلومات بين السلطات المحلية المختصة     
، ورقم الطلبية، وتاريخ الشحنة ووجهتها، ونقطـة         وأول مشترٍ  الصنع، ونوبة اإلنتاج التي صنع المنتج خاللها،      

المصنع أو المخزن المرسل للشحنة، والجهة التي تُرسل الشحنة إليها، والسوق المستهدفة للبيـع              المغادرة من   
  .بالتجزئة

  
  تدابير أمنية ووقائية

  
  الوصف

  
ينبغي أن تُبذل كل الجهود الممكنة من أجل منع منتجات التبغ أو المنتجات ذات الـصلة بـالتبغ مـن            -٢٥

شترط على صانعي التبغ مراقبة سلسلة توريداتهم وعـدم تـسهيل            أن ي  وينبغي.  أثناء نقلها   عن طريقها  التحول
 عقوباتأما هؤالء الصانعون الذين ال يراقبون سالسل توريداتهم بشكل سليم فينبغي أن تفرض عليهم . التهريب
  . ضبط منتجاتهمعندمدنية 

  
  القضايا الخاصة بالبرتوكول المستقبلي المحتمل

  
٢٦-   وكـذلك   واالتجار غير المشروع بها   الصنع غير المشروع لمنتجات التبغ       إلى كشف ومنع     في مسعى ،

، يمكن أن ينظر كل طرف في اتخاذ تدابير          عن طريقها  ه المنتجات أو فقدانها أو تحولها     القضاء على سرقة هذ   
علـى   مدنية رادعـة     وفرض عقوبات إللزام صانعي التبغ بمراقبة سلسلة توريد منتجات التبغ التي ينتجونها،           

  .الصانعين عند ضبط المنتجات
  

  البيع عن طريق اإلنترنت
  

  الوصف
  
وعن طريق سائر عمليات البيع التي تـتم        (إن بيع السجائر وسائر منتجات التبغ عن طريق اإلنترنت            -٢٧

تؤدي نمطياً إلى التهرب من دفع الضرائب المفروضة على التبغ وغير ذلك من اللوائح ذات               ) طلبياتها بالبريد 
 فالبيع عن طريق اإلنترنت يمكن أن يخفض مستوى المراقبة، والسيما في مجال تحديد أطـراف أيـة                  .الصلة

وهذا البيع عن طريق اإلنترنت يقلل أيضاً عائدات الضرائب المفروضة على التبـغ، حيـث إن             . معاملة معينة 
يل الضرائب األخرى   تحصعملية  تغيير نقطة المراقبة الضريبية من البائع إلى المشتري يصعب بشكل واضح            

أما البيع للمستهلكين عبر الحدود الدولية سواء أكان بالبريد العادي أو عن طريق اإلنترنت فينبغي أن                . السارية
  .تصدر له تراخيص
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  القضايا الخاصة بالبرتوكول المستقبلي المحتمل
  
ل أية جهة غيـر     قد ترغب األطراف في النظر في فرض حظر على البيع عن طريق اإلنترنت من ِقبَ                -٢٨

  .الجهات الحاصلة على الترخيص والمحكومة بااللتزام والتي تستطيع أن تكفل دفع أية ضرائب سارية
  

  تعزيز القدرة على إنفاذ القوانين
  

  الوصف
  
 منتجات التبغ غير المشروعة علـى نطـاق          وتوزيع تستخدم التنظيمات اإلجرامية الضالعة في صنع       -٢٩

وقد طورت هـذه    . القبض عليها المعقدة للتوسع في عملياتها وتجنب الكشف عنها أو         واسع طائفة من التقنيات     
 . اإلجرامية شبكات توزيع عالمية وأصبحت لديها مبالغ كبيرة من العائدات والموارد غير المشروعة             المشاريع

دوائر المعنيـة   يجب تزويد ال  منظمة مكافحة فعالة    الع بمنتجات التبغ والجريمة     ولمكافحة االتجار غير المشرو   
  :نفاذ القوانين بالموارد الكافية، بما في ذلكبالجمارك وبإ

  
 الفحـص األعداد الكافية من الموظفين المدربين على إجراء التحقيقات الدولية المعقدة، وتعزيز              )أ(

  عند الحدود، وعمليات التفتيش في مرافق الصنع؛
  
أعمـال الـشرطة المـضبوطة      واسـتخدام    اختيـار األهـداف   موارد التحليل المالئمة لزيادة       )ب(

  ؛بالمعلومات
  
  إتاحة أحدث تكنولوجيات االكتشاف والترصد؛  )ج(
  
  .إتاحة برامج التدريب  )د(

  
 االتجـار  سيكون تنفيذ تدابير مكافحة      الكافية  الشرطة والموارد الجمركية والتنظيمية     موارد وفي غياب   -٣٠

رت الخبرة أن الكيانات التي ال يتم فيها إنفاذ القوانين بـصرامة            وقد أظه . غير المشروع بفعالية تنفيذاً محدوداً    
   على سبيل المثال كمالذ آمن أو قاعدة        (العبر وطنية حتمل أن تستغلها الجريمة المنظمة      تصبح حلقات ضعيفة وي

  ).للعمل
  

  القضايا الخاصة بالبروتوكول المستقبلي المحتمل  
  
 والقدرة على إنفاذ    القدرات الجمركية  كفاية    مدى كم يتناول قد ترغب األطراف في النظر في إدراج ح         -٣١

لزم الحكم األطراف باتخاذ التدابير المالئمة لزيادة فعالية وكاالت الـشرطة والجمـارك             ويمكن أن ي  . القوانين
  .والوكاالت التنظيمية في مكافحة كل أشكال االتجار غير المشروع بالتبغ

  
  الجرائم  -١
  

  الوصف  
  
ر األساسية إلنفاذ القوانين بفعالية وبشكل عملي تحديد مجموعة شاملة مـن جـرائم خـرق                من األمو   -٣٢

  .ومن األغراض الرئيسية في هذا الصدد منع وردع إيجاد مالذ آمن وممارسة االتجار غير المشروع. القانون
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   المحتملالمستقبليالقضايا الخاصة بالبروتوكول   
  
 من االنتهاكات في القانون المحلي أن يسهل التعـاون الـدولي            ومن شأن تحديد مجموعة متفق عليها       -٣٣
وقد ترغب األطراف في النظر فـي       .  بين األقاليم  األنشطة اإلجرامية المساعدة القانونية المتبادلة وردع نزوح      و

  :ظم في حالة ارتكابه عن عمد بشكل فردي أو من جنائيةاعتماد تدابير تحدد السلوك الوارد أدناه باعتباره جرائم
  

  زراعة التبغ أو إنتاجه أو صنعه أو بيعه أو عرضه للبيع دون ترخيص؛  )أ(

  حيازة أوراق التبغ الخام بدون إذن؛  )ب(

  عدم االحتفاظ بالدفاتر والسجالت؛  )ج(

  االحتفاظ بدفاتر وسجالت احتيالية؛  )د(

هـات غيـر     الصنع أو عرضها للبيع ألفراد غير مأذون لهم بذلك أو ج            ومدخالت بيع معدات   )ه(
  مأذون لها بذلك؛

  حيازة معدات أو مدخالت الصنع بدون إذن؛  )و(

  تهريب منتجات التبغ أو منتجات الصنع أو مدخالت الصنع؛  )ز(

  اإلدالء ببيانات زائفة لمفتش أو مدقق أو موظف جمارك؛  )ح(

  إعاقة المفتشين والمدققين عن أداء واجباتهم؛  )ط(

 أو غير الموسومة ببطاقـات      التي لم تُدفع عنها ضرائب     التبغ   الحيازة غير المشروعة لمنتجات     )ي(
  أو غير المختومة؛على نحو سليم 

   أغلفة التبغ أو األختام الضريبية؛تقليد  )ك(

  ؛مقلدة أو أختام ضريبية المقلدةحيازة منتجات التبغ   )ل(

  اإلعالم بشكل خاطئ عن قيمة منتجات التبغ أو وصفها أو كميتها؛  )م(

 بنية التهرب من بروتوكوالت اقتفـاء األثـر وتحديـد           عالماتهاتام منتجات التبغ أو     طمس أخ   )ن(
  المنشأ؛

  ؛الطلبيات البريديةبيع منتجات التبغ أو عرضها للبيع بدون إذن عن طريق اإلنترنت أو   )س(

 أحكـام وأغـراض هـذا       لتقـويض  رشوته، أو قبول رشـوة،       محاولةرشوة أي مسؤول أو       )ع(
  .البروتوكول

  
 كل األفراد والجهات ممن ضلع في ارتكاب جرائم االتجار غير المـشروع بـالتبغ               مساءلةولضمان    -٣٤
ارتكبوه من أفعال يمكن أن تنظر األطراف في إدراج حكم يتناول جملة أمور منها المتآمرون والمنظمون                 عما

التآمر أو  جنائية   كجرائم   وقد ترغب األطراف أيضاً في النظر في اعتماد تدابير تحدد         . والمساعدون والوسطاء 
 البروتوكول، أو تنظيم ارتكاب أية جريمة من الجرائم المحـددة طبقـاً             يحددهبما  حسمحاولة ارتكاب جريمة،    

وقـد  . هذا الغرض للبروتوكول، أو توجيهها أو المساعدة عليها أو المعاونة فيها أو التوسط أو إسداء المشورة               
كفل اعتبار انتهاكات القانون الساري على الصادرات والواردات على         ترغب األطراف أيضاً في إدراج أحكام ت      

  .القدر نفسه من الخطورة والشدة
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  الجزاءات والعقوبات  -٢
  

  الوصف  
  
.  المالئمـة   والعقوبات ينبغي المعاقبة بقوة على االتجار غير المشروع بالتبغ وذلك بفرض الجزاءات            -٣٥

أداء أو   الغرامات   أو فرض رد الحقوق   أو  الوضع تحت المراقبة،    وقد تشمل المجموعة المتنوعة من العقوبات       
  .الحبس، أو الجمع بين هذه األمورأو الخدمة المجتمعية، 

  
  القضايا الخاصة بالبروتوكول المستقبلي المحتمل  

  
وم األطراف بـسن أو     من اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية على أن تق        ) ب(٤-١٥ المادةتنص    -٣٦

تشديد تشريعات تنص على عقوبات وسبل انتصاف مالئمة لمكافحة االتجار غير المشروع بمنتجات التبغ، بما               
أو سـبل انتـصاف     /وقد ترغب األطراف في تنفيذ سبل انتصاف جنائيـة و         . فيها السجائر المقلدة والمحظورة   

ويمكن . لبروتوكول، بهدف ردع االتجار غير المشروع     المحددة في هذا ا    للمعاقبة على الجرائم المرتكبة      أخرى
إيالء االهتمام إلى جعل ارتكاب أية جريمة محددة طبقاً لهذا البروتوكول تخضع لجزاءات تراعي مدى خطورة                

ي إدانة سـابقة أل   وقد ترغب األطراف في النظر أيضاً في اعتماد تدابير تضع في الحسبان أي              . تلك الجريمة 
استخدام هذه المعلومات في اإلجراءات الجنائية المتعلقـة بأيـة جريمـة يـشملها هـذا                متهم، وذلك بغرض    

  .البروتوكول
  
  البحث والمصادرة والضبط  -٣
  

  الوصف  
  
يجب على السلطات، إذا كان إنفاذ القانون ال يشمل عناصر االتجار غير المشروع بالتبغ، أن ترسـي                   -٣٧

مثـل معـدات    (ضبطها، وكذلك أدوات االتجار     ولتبغ المحظورة   األساس القانوني الالزم للبحث عن منتجات ا      
مالية وقـوائم األسـعار     مثل الدفاتر والسجالت والمعامالت ال    (نات الثبوتية   والبي) ووسائل النقل الصنع والطبع   

 الملحقـة ويمكن العثور على هذه األشياء في أماكن اإلقامـة ومرافـق التخـزين والمبـاني                ). اتفوأرقام اله 
فضبط منتجات التبغ المحظورة والممتلكات ذات الـصلة بالجريمـة          . ووسائل النقل  الطرف الثالث    ومؤسسات

  .يمنع فحسب استمرار ارتكاب الجرائم ولكنه يوفر أيضاً البيانات الحاسمة الالزمة للمالحقة القضائية ال
  

  القضايا الخاصة بالبروتوكول المستقبلي المحتمل  
  
 الجمـارك وإنفـاذ القـوانين    مـسؤولي ظر في إدراج أحكام تتعلق بمـنح        قد ترغب األطراف في الن      -٣٨

نـات  ويمكن أن يشمل نطاق هذه األحكام اإلذن للسلطات المختصة بالبحث عن البي           . صالحيات البحث والضبط  
    ويمكن أيضاً . نات عند العثور عليهاالمتعلقة بارتكاب أية جريمة تندرج ضمن هذا البروتوكول، وضبط هذه البي

 المستخدمة في    األدوات وسائرووسائل النقل   ن تتيح هذه األحكام مصادرة منتجات التبغ والممتلكات والمعدات          أ
  .المعدة لالستخدام في هذه الجرائمارتكاب الجرائم التي يشملها هذا البروتوكول، أو 

  
  اإلتالف والتخلص  -٤
  

  الوصف  
  
وطة أثناء التحقيقـات الخاصـة باالتجـار غيـر           الممتلكات المضب  بالتصرف في عندما يتعلق األمر      -٣٩

 االعتبارات الرئيسية ضمان أال تدخل منتجات التبغ، سواء أكانت محولة أو مقلدة أو              يكون من المشروع بالتبغ   
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مصنوعة على نحو غير مشروع، في نطاق التداول، ومنع العناصر اإلجرامية من الوصـول بـسهولة إلـى                  
 للدوائر المعنية بالجمارك وإنفاذ القوانين      لمسألة اإلذن ك ينبغي إيالء االهتمام     وباإلضافة إلى ذل  . معدات الصنع 

 المحظـورة  أساليب تغليف وإخفـاء المنتجـات  مثل تحديد   (باستخدام الممتلكات المضبوطة ألغراض التدريب      
لى إنفاذ القوانين    المتأتية من بيع الممتلكات المضبوطة في تحسين القدرة ع         اإليراداتوإعادة استثمار   ) والمقلدة

  .والتدريب عليه
  

  القضايا الخاصة بالبروتوكول المستقبلي المحتمل
  
 الخطـوات   األطـراف من اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية على اتخاذ      ) ج(٤-١٥تنص المادة     -٤٠

 التبـغ   المالئمة لضمان إتالف كل معدات التصنيع المصادرة والسجائر المقلدة والمحظورة وسـائر منتجـات             
  .باستخدام أساليب ال تضر بالبيئة، حيثما كان ذلك ممكناً عملياً أو التخلص منها طبقاً للقانون الوطني

  
والمنظور األول هو أنه    .  التخلص من منتجات التبغ المضبوطة من منظورين       النظر في مسألة  ويمكن    -٤١

اماً، حيث إن األطراف ال ينبغي أن تنخرط في         ينبغي أن تقوم السلطات بإتالف منتجات التبغ المصادرة إتالفاً ت         
أما المنظور الثاني فهو أن إتالف      . مخاطرها على الصحة العمومية   نظراً ل توزيع منتجات التبغ أو إعادة بيعها       

 يمكن أن يتيح لصانعي التبغ مضاعفة مبيعـاتهم فـي شـكل أربـاح مـن          إتالفاً تاماً منتجات التبغ المصادرة    
 بعد ذلك من أجل سد الفجوة التي تركتها المنتجات          ، ومن المبيعات التي تتم    لتي تم ضبطها  المعامالت األصلية ا  

  .المضبوطة
  
ويمكن أن تنظر األطراف في إدراج التزامات مرنة من حيث صـلتها بـالتخلص مـن الممتلكـات                    -٤٢

رة، واسـتخدام   إتالف منتجات التبغ ومعدات الـصنع المـصاد       : وقد تشمل هذه االلتزامات ما يلي     . المصادرة
أساليب ال تضر بالبيئة حيثما كان ذلك ممكناً عملياً، ما لم يكن مسموحاً رسمياً بالتخلص منها بشكل آخر، مثل                   
بيع منتجات التبغ المضبوطة إلى صانعيها؛ والتخلص، وفقاً للقانون المحلي واإلجراءات اإلدارية، من جميـع               

 واعتماد تدابير أخرى لضمان إمكانيـة       ؛وات األخرى المصادرة   والمعدات وسائر األد   ووسائل النقل الممتلكات  
  .استخدام الممتلكات المضبوطة ألغراض التدريب وتعزيز القدرة على إنفاذ القوانين

  
   الجرائم وضبط الموجوداتاإليرادات المتأتية من  -٥
  

  الوصف
  
 نظـم   لردود فعـل   تجنباً    طرق غسل األموال تهريب العمالت وتقسيم الودائع إلى مبالغ أصغر          تشمل  -٤٣

تحويل واستخدام شركات الخدمات المالية، مثل      ") تفتيت المعامالت (" األوتوماتية في المؤسسات المالية      التحقيق
ـ لكترونياً وخلـط األمـوال المـشروعة        إتحويل األموال   و ويل البرقي لألموال  العمالت والتح  األموال غيـر   ب

نفـاذ   الجرائم عنصراً حاسماً من عناصر أي برنامج فعال إل         تية من اإليرادات المتأ عد استهداف   وي. المشروعة
 غير المشروعة أن يزيل حوافزهم وقدرتهم الماليـة علـى           مكاسبهمومن شأن حرمان المجرمين من      . القوانين

  .  اإلجراميمشروعهماالستمرار في 
  

  القضايا الخاصة بالبروتوكول المستقبلي المحتمل
  
ن اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية على أن تتخذ األطـراف تـدابير،             م) ه(٤-١٥تنص المادة     -٤٤

  .حسب االقتضاء، للتمكين من مصادرة اإليرادات المتأتية من االتجار غير المشروع بمنتجات التبغ
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وقد ترغب األطراف في النظر في إدراج مجموعة شاملة من األحكام الخاصة بمكافحة غسل األموال                 -٤٥
  : بشأن جنائية الجرائم، بما في ذلك تحديد جرائمت المتأتية منواإليرادا

  
 أية جريمة ذات صلة بالجرائم التي    متأتية من  اقتناء أو حيازة أو استخدام أية ممتلكات بإيرادات         )أ(

  يشملها هذا البروتوكول؛

الجرائم التي   الجرائم ذات الصلة ب     متأتية من  نقل أو تحويل الممتلكات المتحصل عليها بإيرادات        )ب(
يشملها هذا البروتوكول، بغرض إخفاء أو ستر المصدر غير المشروع لهـذه الممتلكـات، أو               

   من العواقب القانونية لفعلته؛الجرم األصلي على التهربمساعدة أي شخص ضالع في ارتكاب 

مـة ذات   الجري متأتية مـن  المتحصل عليها بإيرادات  الحقيقي للممتلكات   الطابع تمويهإخفاء أو     )ج(
، أو إخفاء أو تمويـه مـصدرها أو موقعهـا أو            الصلة بالجرائم التي يشملها هذا البروتوكول     

  ؛ التصرف فيها أو نقلها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها

   الجرائم والتصرف فيها؛اإليرادات المتأتية مناإلذن صراحة بمصادرة   )د(

ـ   ثبات أن الملكية لم      الدحض إل  عبء التزام يفرض على المتهم      وضع  )ه( إيرادات يتحصل عليها ب
 المتهم الضالع في أي نمط من النشاط اإلجرامي يتـصل           يتحددالجريمة، بمجرد أن    متأتية من   

  باالتجار غير المشروع بمنتجات التبغ؛

  . بين األطرافلتقاسم الموجوداتتعزيز إبرام ترتيبات   )و(
  
قضائية لتفعيل أمر المصادرة الصادر عن طرف        غير   أن تحدد إجراءات قضائية أو    ويمكن لألطراف     -٤٦

الممتلكـات أو المعـدات أو األدوات        الجريمة أو    اإليرادات المتأتية من  آخر في هذا البروتوكول حيثما كانت       
 الجرائم في هذا البروتوكول، موجـودة فـي         باإليرادات المتأتية من   المشار إليها في األحكام الخاصة       األخرى
  .أراضيها

  
التـي أودعـت فـي      و الجرائم   اإليرادات المتأتية من  وفيما يتعلق بالتعاون بين األطراف على تأمين          -٤٧

 المؤقتـة الخارج يمكن إيالء االهتمام إلى تدابير تحقيق من أجل تتبع الموجودات، أو إلى التدابير الوقائيـة أو                  
ومن شأن إبرام   . ا أو مصادرتها  لوقف حركة الموجودات، وذلك على سبيل المثال من خالل تجميدها أو ضبطه           

وهناك قضايا  .  إقامة نظام لتثمين الموجودات والتصرف فيها      ينص على اتفاق بخصوص تقاسم الموجودات أن      
، أو  "الممتلكات"تتعلق بتقاسم الموجودات، مثل تحديد ما إذا كان النظام القانوني المحلي يسمح بنظام لمصادرة               

تحقيق  في استخدمت إما الممتلكات تكون الممتلكاتوفي أي نظام قائم على . ما، أو بكليه"القيمة"نظام لمصادرة   
 إليه،  الممتلكات المتهم بصرف النظر عن عزو       يدان فيها األرباح المتأتية من الجرائم ذات الصلة بالتبغ والتي         

مر المصادرة إال علـى     أما في النظام القائم على القيمة فال يمكن إنفاذ أ         . وإما تم الحصول عليها بهذه األرباح     
وسـيلزم أن يحـدد البروتوكـول       . لكنها ال تتعلق بالضرورة بالجريمـة     و التي يملكها المتهم     الممتلكاتأساس  

  . في هذا الصددبوضوح نظاماً موحداً
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  خاصةالنفاذ اإلطرق   -٦
  

  الوصف
  
 على أعلى   ات اإلجرامية ، واختراق التنظيم  عبر الوطنية بغية تعطيل وتفكيك شبكات الجريمة المنظمة         -٤٨

  :ستخدم في إنفاذ القوانين طائفة متنوعة من طرق اإلنفاذ المعقدة، ومنها ما يليمستويات ممكنة يجب أن تُ
  

 الشخصيات الرئيسية استخدام الترصد اإللكتروني لتسجيل االجتماعات والمحادثات الدائرة بين           )أ(
  ؛بوهةالمشمنتجات التبغ ع شحنات والمتآمرين معها، وتتب

  استخدام عمالء سريين الختراق المؤامرات اإلجرامية؛  )ب(

تيسير التسليم الخاضع للمراقبة للشحنات المشبوهة إلى وجهاتها النهائية من أجل تحديد سلـسلة         )ج(
  . إليهايعتزم تسليمهاتوريد، والجهات التي ال

  
نتاج وشبكات التوزيع وطرق العمل     ويتيح استخدام طرق اإلنفاذ الخاصة أن تحدد السلطات مرافق اإل           -٤٩

فالبينات التـي   .  الجرائم، واألفراد الرئيسيين في التنظيمات اإلجرامية      واإليرادات المتأتية من  وأساليب اإلخفاء   
ويشترط .  هذه الطرق تزيد احتمال اإلدانة أثناء اإلجراءات القضائية        بواسطةيتم الحصول عليها بشكل قانوني      

  . قبل استخدام هذه الطرققضائي الحصول على إذن صدوائر االختصاكثير من 
  

  القضايا الخاصة بالبروتوكول المستقبلي المحتمل
  
الخاضـع  ويمكن أن تنظر األطراف في اتخاذ التدابير الضرورية إلتاحة االستخدام المالئـم للتـسليم                 -٥٠
 طرق الترصدق الخاصة، مثل استخدام سائر طرق التحقيتمكين السلطات المختصة في أراضيها من  لمراقبة ول ل

 والعمليات السرية بغرض المكافحة الفعالة للجريمة المنظمة ذات الصلة ، الترصدطرقاإللكترونية وغيرها من 
  .باالتجار غير المشروع

  
  الوالية القضائية  -٧
  

  الوصف
  
مع بـين إنفـاذ      أن تنطوي النهوج الدولية الفعالة لمكافحة االتجار غير المشروع على الج           حمن المرج   -٥١

ـ                 يالقوانين محلياً وممارسة الوالية القضائية خارج األراضي في بعض الظروف وإنفاذ األحكام الـصادرة ف
كيانات أخرى، وذلك في الحاالت التي تكون فيها الجهة التي اخترقت قوانين الكيان المعني موجودة في كيـان                  

عد األحكام التي لها هـذا      تجار غير المشروع بالتبغ تُ     لال عبر الوطني ونظراً للطابع   . آخر أو لها موجودات فيه    
  . األنشطة غير المشروعة هذهالطابع حاسمة للمالحقة الفعالة ألولئك األفراد أو لتلك الجهات ممن ضلع في

  
  القضايا الخاصة بالبروتوكول المستقبلي المحتمل

  
أن تقلل أحكام البروتوكول المقترح إلى       يجب    الجنائية لدى تناول قضية الوالية القضائية على الجرائم        -٥٢

 آمنة أو ثغـرات فـي       مالذاتأدنى حد ممكن قدرة المتهمين على تجنب المالحقة القضائية من خالل استخدام             
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ولتحقيق ذلك يمكن لكل طرف في البروتوكول المقترح أن يحدد الوالية القضائية عند ارتكاب              . النظام القضائي 
  :الجريمة

  
  ياً داخل أراضيه؛كلياً أو جزئ  )أ(

على متن سفينة ترفع علم ذلك الطرف أو طائرة مسجلة بموجب قوانين ذلك الطرف في وقت                  )ب(
  ارتكاب الجريمة؛

جد محل إقامتـه المعتـاد فـي        عديم الجنسية يو   أحد مواطني  ذلك الطرف أو شخص         من ِقَبل   )ج(
  ؛أراضيه

يؤدي النشاط الذي يتم خارج أراضـيه        أراضي الطرف في الحاالت التي يتوقع فيها أن          خارج  )د(
  .إلى ارتكاب جريمة خطيرة داخل أراضي ذلك الطرف

  
وقد ترغب األطراف في تحديد واليتها القضائية على الجرائم ذات الصلة عندما يكون المتهم موجوداً                 -٥٣

  .ا ال لشيء إال لكونه من مواطنيهاالعتراض على تسليمهداخل أراضيها، واالتفاق على عدم 
  

  التعاون الدولي
  
  تبادل المعلومات  -١
  
  المعطيات التجارية اإلحصائية)  ألف(
  

  الوصف
  
ستراتيجيات ونشر الموارد الالزمة لمكافحة االتجار غير المشروع بالتبغ على كل مـن             االلدى وضع     -٥٤

حـصول فـي الوقـت    المستوى المحلي واإلقليمي والدولي، تحتاج الدوائر المعنية بإنفاذ القوانين وبالجمارك ال        
غيـر  المشروع و المناسب على المعلومات الشاملة التي يمكن التعويل عليها بخصوص طبيعة ونطاق االتجار             

 غير المـشروع    االتجار الوعي داخل الحكومات ولدى عامة الناس بشأن آثار          تزيدفهذه المعلومات   . المشروع
  .بالتبغ على السالمة المجتمعية والصحة العمومية

  
   الخاصة بالبروتوكول المستقبلي المحتملالقضايا

  
 بأن يقدم إلى مؤتمر األطراف،       كل طرف   من اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية      ٢١تلزم المادة     -٥٥

 وينبغي أن تشمل هذه التقارير معطيـات مـصنفة          ؛ تقارير دورية عن تنفيذه لهذه االتفاقية      ،عن طريق األمانة  
منتجات التبغ المحتفظ بها أو التي      وتوزيع   ،، واالتجار غير المشروع   الحدود عبر   غبشأن االتجار بمنتجات التب   

ولدى وضع هـذا البروتوكـول قـد ترغـب          .  إطار واليتها القضائية   في الضرائب أو الرسوم     تعليق مع   تنقل
ل ويمكـن أن تـشم    . األطراف في بحث عناصر المعطيات التي سيتم تبادلها بغية دعم إعداد تقديرات شـاملة             

  :العناصر المعطيات الالزمة ما يلي
  

مثل االستيراد والتصدير والصنع والمبيعـات التـي تـدفع عنهـا            (المعطيات الخاصة بالتبغ      )أ(
  ؛) واإلنتاج،الضرائب والمبيعات المعفاة من الضرائب
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مثل الكمية وقيمة الضبطية ووصف المنتج وتاريخ       (التفاصيل الخاصة بمصادرة منتجات التبغ        )ب(
  ؛) مقابل العالمات التجارية القانونية، والعالمات التجارية المقلدةكان الصنعوم

  المعطيات الخاصة باإلنتاج الزراعي؛  )ج(

المعلومات غير الحساسة عن االتجاهات السائدة وأساليب اإلخفاء وطرق العمل المتبعـة فـي                )د(
  االتجار غير المشروع؛

  ل الطرف المعني لتنفيذ أحكام البروتوكول؛الخطوات المتخذة أو المتوخاة من ِقَب  )ه(

 فـي كـشف الـشحنات غيـر         هاسجالت االستيراد والتصدير المحددة والتراخيص الستخدام       )و(
  المشروعة؛

أية معلومات أخرى يراها الطرف مناسبة لتحقيق أغراض البروتوكول ومالئمة إلدراجها فـي               )ز(
  .بالغاته

  
؛ ومن ثم لن يكون من      على المشاع فة أعاله يتاح بصفة روتينية      وكثير من عناصر المعطيات الموصو      -٥٦

ويمكن تحليل هذه المعطيات في إطار تحليل االتجاهات الـسائدة          . الصعب تبادل هذه المعلومات غير الحساسة     
 إعداد تقديرات المخاطر الخاصة بالمناطق أو الكيانات السريعة التأثر والتي تتطلـب المزيـد مـن                  إطار وفي

وقد يكون ذلك أمـراً     . موحدةوينبغي أن تتفق األطراف أيضاً على استخدام أدوات وأنساق إحصائية           . ماالهتما
 التي مازالت فيها مستويات الحوسبة أو تبـادل المعطيـات           في تلك األقاليم  صعب التحقيق للغاية، وخصوصاً     

اً من اإلحـصاءات التجاريـة      ونظراً ألن اإلحصاءات الخاصة بالتبغ تشكل جزء      . لكترونياً في مرحلة مبكرة   إ
وتعممها علـى   وتجمعها  العامة فقد يكون من الصعب على األطراف أن تجمع اإلحصاءات ذات الصلة بالتبغ              

  . وتحليلها في كيانات عديدةالمعطيات ومقارنتهاوقد يلزم بناء القدرة على جمع . نحو منفصل
  
حلية حيث إنها ذات صلة وثيقـة بحمايـة وتـأمين           وقد تولي األطراف العناية أيضاً إلى القوانين الم         -٥٧

سـيلزم تحديـد نطـاق تجميـع        و. المعلومات والمعطيات الشخصية والمعلومات والمعطيات الخاصة بالملكية      
وسيكون لدور المنظمات الحكومية .  اإلقليمية منها والدولية المعنية، مع المنظمات الحكومية الدولية   اإلحصاءات

 عن األعمال غير    باعتبارها من المبلغين  ، وخصوصاً    في هذا الصدد   ، الحكومية أهميته  الدولية والمنظمات غير  
  .القانونية، وفي تحليل المعلومات الخاصة باالتجار غير المشروع بالتبغ

  
  ةمعطيات التحقيق العملي)  باء(
  

  الوصف
  
ك جانباً دولياً فـي نـسبة       طرق التجارة الدولية فإن هنا    لنظراً للطابع عبر الوطني للجريمة المنظمة و        -٥٨

ويجب أن تكون السلطات المختـصة مـستعدة لتبـادل          . كبيرة من التحقيقات في االتجار غير المشروع بالتبغ       
  . العملية الحساسة حالة بحالة االستخباريةوحماية المعلومات والمعطيات

  
  لالقضايا الخاصة بالبروتوكول المستقبلي المحتم

  
٥٩-    من خـالل تبـادل       عبر الحدود  كثر جماح حركة االتجار غير المشروع بالتبغ      كبح أكثر فأ  يمكن أن ي 

محددة في الوقت المناسب بخصوص األنشطة غير المشروعة        االستخبارية ال معطيات  الالمعلومات ذات الصلة و   
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ومن شأن ذلك أن يشمل أيضاً تبـادل المعلومـات    . ذات الصلة بالتبغ داخل أراضي األطراف وغير األطراف       
  : تسهيل التحقيقات الجارية بين السلطات الوطنية المختصة بخصوص مسائل من قبيل ما يليبغرض

  
ذات الصانعون والمصدرون والمستوردون وباعة الجملة الذين يحملون تراخيص، والمخـازن             )أ(

  الناقلون وباعة التجزئة الذين يحملون تراخيص؛و التراخيص

يضلع في صنع منتجات التبغ أو مات والشركات ممن تحديد ورصد ومقاضاة األشخاص والتنظي  )ب(
  ؛بذلكاألنشطة اإلجرامية ذات الصلة في  أو ،االتجار فيها على نحو غير مشروع

   واإلجراءات القضائية؛والمالحقة القضائيةالتحقيقات   )ج(

  السجالت المحددة الستيراد وتصدير منتجات التبغ؛  )د(

  .فوعات الخاصة باستيراد وتصدير منتجات التبغالسجالت المحددة ذات الصلة بالمد  )ه(
  
 االستخبارية مسألةويعد تبادل المعطيات والمعلومات في الوقت المناسب، وخصوصاً تبادل المعلومات        -٦٠

 وعلـى أسـاليب     السماتوسيلزم أيضاً االتفاق على برامج مشتركة لتحديد        . لتنفيذ الفعال للبروتوكول  لرئيسية  
  . األطرافتبادل المعلومات بين

  
   وضماناتهاحماية المعطيات العملية  )جيم(
  

  الوصف
  
 دون إذن عن المعلومات العملية      اإلفصاحثمة حاجة أساسية إلى حماية وتأمين العمليات التعبوية، ألن            -٦١

 والمبلغين السريين؛ وأن    مسؤولي العمليات يمكن أن يضر بالتحقيقات الطويلة األمد والمكلفة، وأن يكشف هوية           
نات البالغة األهميةيتسبب في إتالف البي.  

  
  القضايا الخاصة بالبروتوكول المستقبلي المحتمل

  
 من اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية على أن يخضع تبـادل المعلومـات              ٤-٢١تنص المادة     -٦٢

ـ    واألطراف ملزمة بأن تحمي، حسب االتفاق المت      .  والخصوصية للقانون الوطني بشأن السرية     ةبادل بينهـا، أي
ولدى وضع هذا البروتوكول ينبغي إيالء االهتمام إلدراج التزامات تتعلق بحمايـة            . معلومات سرية يتم تبادلها   
  .وتأمين المعلومات الحساسة

  
  ةالمساعدة التقنية والتعاون التقني في المسائل العلمية والتقنية والتكنولوجي  -٢
  

  الوصف
  
لقدرة الوطنية واإلقليمية والثنائية والمتعددة األطـراف علـى تقـديم            ا تطويرسيكون من الضروري      -٦٣

ومن شأن ذلـك أن يـشمل نقـل         . المساعدة التقنية ألغراض العمل الفعال في مواجهة االتجار غير المشروع         
  واقتفاء ، والقدرة على إنفاذ القوانين     االستخبارية، الخبرات أو أحدث التكنولوجيات في مجاالت جمع المعلومات       

  . وتحليالت الطب الشرعي، والمنع والترصد اإللكتروني، وإدارة المعلومات،األثر وتحديد المنشأ
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  القضايا الخاصة بالبروتوكول المستقبلي المحتمل
  
في سياق البروتوكول، ومع مراعاة احتياجات الكيانات النامية، قد ترغب األطراف في النظـر فـي                  -٦٤

 التكنولوجيا، وبناء    نقل  وتيسير نقل الخبرات التقنية والعلمية والقانونية، وكذلك       اعتماد التزامات لتشجيع التعاون   
  .القدرات فيما يخص الجمارك وإنفاذ القوانين، وتخطيط االستراتيجيات والتدابير وتطويرها وإنفاذها بفعالية

  
وإعـداد شـبكة    ها   إعداد معطيات قائمـة بـذات       النامية وسيكون من الصعب على العديد من الكيانات        -٦٥

وهناك قضايا تتعلق بقدرة الـسلطات الـضريبية وسـلطات إنفـاذ            . التجار بالتبغ وحده  معلومات ذات صلة با   
وقد يكون  .  وقد ال تتمكن األطراف من إنشاء نظام منفصل لقاعدة معطيات خاصة باالتجار بالتبغ فقط              ،القوانين

وقد تحتاج األطراف إلـى مـشورة المنظمـات         .  المعطيات قواعد وتكنولوجيا   األنساقمن الضروري توحيد    
الحكومية الدولية، اإلقليمية منها والدولية، ذات الصلة، بشأن استخدام التكنولوجيات المالئمة في جمع المعطيات   

وقد يكون من المفيد وضع خطة عمل ذات مجاالت تركيز تتطلـب اهتمامـاً              .  االستخبارية وتبادل المعلومات 
  .خاصاً

  
  والمالحقة القضائية لمرتكبيهاما يتعلق بالتحقيق في الجرائم التعاون في  -٣
  

  الوصف
  
لألطراف أن تتخذ التدابير الضرورية لتعزيز التعاون عن طريق ترتيبات متعددة األطراف وإقليميـة                -٦٦

 في  الضالعينوالتحقيق والمالحقة القضائية ورفع الدعاوى القضائية ومعاقبة   وثنائية ألغراض المنع واالكتشاف     
ومن شأن ذلك أن يشمل إجراء تحقيقات متزامنة ومتكاملة وعابرة للحدود فـي             . االتجار غير المشروع بالتبغ   

ويجب أن تسعى الكيانات في كثير من األحيـان إلـى           .  المختلفة  نطاق الواليات القضائية   فيالجرائم المرتكبة   
ظمات الحكومية الدولية، اإلقليميـة منهـا       مع الحكومات األجنبية وكذلك مع المن     مع بعضها البعض و   التعاون  
  .والدولية

  
  القضايا الخاصة بالبروتوكول المستقبلي المحتمل

  
 من ،سيكون من الضروري أن تتعاون األطراف داخل الحكومات وخارجها، وكذلك مع غير األطراف  -٦٧

خبرة التحليل، وتحليـل    ومن شأن ذلك أن يساعد على تطوير وتبادل         . أجل ضمان التعاون عبر الوطني الفعال     
 بناء قدرة األطراف على اعتمـاد مهـارات         علىاالتجاهات السائدة في االتجار غير المشروع بالتبغ، وكذلك         

وينبغي االتفاق  . صداهوتقدير  ومن شأن ذلك أيضاً أن يسهل رصد االمتثال         . التحقيق الالزمة وتنفيذها وإدارتها   
 على ذلك سيكون من الممكن استخدام أية وسائل تقنية أو إدارية أو ءوبنا. فيما بين األطراف على مدى التعاون   

وسيتطلب تخطيط إجراء   .  بالتحقيق القائمةقانونية إلجراء التحقيقات المتزامنة، وتبادل المعلومات بين الوكاالت         
  الجنائيـة   ونظام العدالـة   التحقيقات المنسقة والمتكاملة عبر الحدود أن يتعرف كل طرف على القانون المحلي           

 وسيكون األطراف ملزمين معاً وبقوة على العمل على إعداد اسـتراتيجيات لرفـع الـدعاوى                .للطرف اآلخر 
  .والمالحقة القضائية

  
  التعاون في مجال التدريب  -٤
  

  الوصف
  
 الجمارك  مسؤوليمن األمور المحورية للتنفيذ الفعال للتدابير المضادة لالتجار غير المشروع تدريب              -٦٨
الرسوم والضرائب في مجاالت الترصد والتحقيق، وكـذلك الـدوريات المـشتركة            و القوانينإنفاذ  ؤولي  مسو
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 الحكومات والمنظمات غير الحكومية     مسؤوليوباإلضافة إلى هذا يجب أن يكون كل من         . والتحقيقات المنسقة 
التبـغ أو توزيعهـا أو       التجارية أو في بيع منتجات       المعطياتوسائر المشاركين في تحصيل الضرائب وجمع       

 فيما يتعلق بالسياسات والممارسات والقوانين المـضادة لالتجـار غيـر    على اطالع واسع تخزينها أو شحنها،    
  .المشروع بالتبغ

  
  القضايا الخاصة بالبروتوكول المستقبلي المحتمل

  
على التعـاون علـى     لزيادة المعارف العملية وتعظيم فعالية الموارد البشرية يمكن أن تتفق األطراف              -٦٩

 تدعيم بناء القدرات علـى المـستوى        فيهاإعداد وتنفيذ برامج للتعليم والتدريب وعلى تعزيز هذه البرامج، بما           
وينبغي أن ينص البروتوكول على إطار زمني واضح لهذه األنشطة الخاصة ببناء القدرات وبـرامج               . الوطني
  . الحكومية الدولية ذات الصلة، اإلقليمية منها والدوليةوقد يقتضي ذلك التعاون من ِقبل المنظمات. التدريب

  
  المساعدة القانونية واإلدارية المتبادلة  -٥
  

  الوصف
  
 لبعضها البعض أكبر مساعدة قانونية متبادلة ومالئمـة فـي التحقيقـات             أن تقدم من المهم لألطراف      -٧٠

  .لتي يشملها هذا البروتوكول القضائية واإلجراءات القضائية فيما يتعلق بالجرائم اوالمالحقة
  

  القضايا الخاصة بالبروتوكول المستقبلي المحتمل
  
قد تنظر األطراف في تقديم المساعدة القانونية المتبادلة لبعضها البعض، إلى أبعد حد ممكن، بمقتضى                 -٧١

إلجراءات لقضائية وا والمالحقة ا  بالتحقيقات   يتعلقالقوانين والمعاهدات واالتفاقات والترتيبات ذات الصلة فيما        
 العناصر  أحدوقد تشمل المساعدة القانونية المتبادلة      .  التي يشملها هذا البروتوكول    يتصل بالجرائم القضائية فيما   

  : أو جميعهاالتالية
  

  نات أو اإلفادات من األشخاص؛أخذ البي  )أ(

  تسليم المستندات القضائية؛  )ب(

  ؛لموجودات وتجميد االقيام بعمليات البحث والضبط  )ج(

  فحص األشياء والمواقع؛  )د(

  تقديم المعلومات واألدلة وتقييمات الخبراء؛  )ه(

تقديم أصول أو نسخ موثقة من المستندات والسجالت ذات الصلة، بما فـي ذلـك الـسجالت                   )و(
  الحكومية أو المصرفية أو المالية أو سجالت الشركات أو المؤسسات التجارية؛

 الجـرائم، أو الممتلكـات، أو األدوات أو األشـياء           اإليرادات المتأتية من   تحديد أو اقتفاء أثر     )ز(
  األخرى ألغراض اإلثبات؛

  ؛الطالب األشخاص طواعية في الطرف مثولتسهيل   )ح(

  .أي شكل آخر من المساعدة التي ال تتعارض مع القانون المحلى للطرف الطالب  )ط(
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رفض تقديم المساعدة القانونية المتبادلـة فـي   طرف على بقدرة الينبغي أن يشمل البروتوكول حكماً   و  -٧٢
  بناء ، الطرف يقرر عنده ويمكن أن يتاح خيار تقديم هذه المساعدة إلى الحد الذي           . حالة عدم ازدواجية التجريم   

الذي قد يشكل جريمة بموجب القـانون المحلـي للطـرف         ما   عما فُعل، بصرف النظر   وعلى تقديره الخاص،    
أن  ،دون طلب مـسبق   و ألي طرف،    المختصة بالقانون المحلي يجوز أيضاً للسلطات       خاللاإلودون  . الطالب

 إلى أية سلطة مختصة في طرف آخر، حيث يمكـن أن            بالمسائل اإلجرامية نظر في نقل المعلومات المتعلقة      ت
لجنائيـة، أو    ا إقامة الدعاوى ستجوابات أو اختتامها بنجاح وعلى      االتساعد هذه المعلومات السلطة على إجراء       

وال ينبغي أن تمس أحكام     . الطرف األخير، عمالً بأحكام هذا البروتوكول     هذا  تؤدي إلى إعداد طلب من ِقَبل        أن
تحكم كلياً أو   ،   ثنائية كانت أو متعددة األطراف     ،هذا البروتوكول االلتزامات الواجبة بمقتضى أية معاهدة أخرى       

  .جزئياً المساعدة القانونية المتبادلة
  
  السلطة المركزية المسماة وسائر األحكام التمكينية للمساعدة القانونية المتبادلة  )لفأ(
  

  الوصف
  
 فعاليته في تيسير وإدارة طلبات المـساعدة القانونيـة المتبادلـة             إجراء أثبت  تعيين سلطة مركزية  إن    -٧٣

  .بمقتضى صكوك أخرى ثنائية ومتعددة األطراف
  

  مستقبلي المحتملالقضايا الخاصة بالبروتوكول ال
  
 لتنسيق طلبات المساعدة    )وكالة أو شخص  (يمكن أن يلزم البروتوكول األطراف بتحديد سلطة مركزية           -٧٤

 ،ويحبذ أن تكون السلطة المركزية وكالة لديها المهارات والكفاءات الالزمة لمعالجة الطلبات           . القانونية المتبادلة 
وسيعتمد التنفيذ الفعال لهذه األحكام المقترحة على ما تحققه         . ه الطلبات وكذلك القدرة القانونية الالزمة لتنفيذ هذ     

  . األطراف من مواءمة في قوانينها المحلية مع المعاهدات الدولية
  
  تسليم المجرمين  -٦
  

  الوصف
  
 أخرى يلزم القيام بشكل مـن أشـكال التعـاون           ه فيه أو المجرم المدان إلى أراضٍ      عندما يفر المشتب    -٧٥

  . التي ارتكبها الجريمةومساءلته عن من المالذ اآلمن لحرمانه
  

  القضايا الخاصة بالبروتوكول المستقبلي المحتمل
  
 يتناول بها البروتوكول قضية تسليم المجرمين،  يمكن أنقد ترغب األطراف في النظر في الكيفية التي     -٧٦

 أن تلتزم وفي هذا الصدد يجب     .  المتهمين من استخدام المالذ اآلمن من ِقَبل     ممكن  بغرض التقليل إلى أدنى حد      
 ترتيبـات    أية  يتم تسليم مرتكبيها في إطار     الجرائم باعتبارها جرائم  األطراف باالعتراف بمجموعة محددة من      

  مـشروطاً   تسليم المجرمين  تجعلوفي حالة األطراف التي     . سارية فيما بين األطراف   وتسليم المجرمين   قائمة ل 
وبالمثل ففي حالة   .  أن يشكل البروتوكول المحتمل األساس القانوني لتسليم المجرمين        بوجود معاهدة يمكن أيضاً   

 بوجود معاهدة ينبغي اإلقرار بالجرائم المحددة كجرائم يـتم           مشروطاً  تسليم المجرمين  تجعلاألطراف التي ال    
  .تسليم مرتكبيها فيما بين األطراف
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أي حكم خاص بتـسليم المجـرمين لمجموعـة مـن           ولحماية حقوق األفراد ينبغي أيضاً أن يخضع          -٧٧
 القانون المحلـي والتوثيـق      وسريانالضمانات فيما يتعلق بقضايا مثل أسباب رفض طلبات تسليم المجرمين،           

  .الالزم لطلبات تسليم المجرمين
  

  اإلطار المؤسسي الدولي
  
  أمانة االتفاقية  -١
  

  الوصف
  
ويمكن أن تعمل أمانة االتفاقية حـسب       . خدمة البروتوكول من المستصوب استخدام أمانة االتفاقية في         -٧٨

، وأن ينطبق على    )األمانة( من اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية        ٢٤الترتيب المنصوص عليه في المادة      
  .إدخال ما يلزم من تعديالتهذا البروتوكول مع 

  
  القضايا الخاصة بالبروتوكول المستقبلي المحتمل

  
وستكون هناك حاجـة إلـى      . ة المنظمة أن تبني قدرتها على خدمة احتياجات البروتوكول        سيلزم أمان   -٧٩
 بين األطراف والمنظمات الحكومية الدولية، اإلقليمية       وكذلكتنسيق بين األطراف وغير األطراف،      لل آلية   إعداد

حكوميـة الدوليـة     ضمان معالجة أي تعارض في المصالح بين هذه المنظمات ال           أيضاً وسيلزم. منها والدولية 
 إدراج آلية تحترم واليات الكيانـات والمنظمـات والهيئـات           سيكون من الضروري  ومن ثم   . وأمانة االتفاقية 

  .والمعاهدات المعنية
  
  اللجان  -٢
  

  الوصف
  
 لتنفيـذ هـذا     ن ينشئ ما يعتبر ضرورياً من هذه اللجان       أمؤتمر األطراف في هذا البروتوكول      ليمكن    -٨٠

  .البروتوكول
  

  قضايا الخاصة بالبروتوكول المستقبلي المحتملال
  
قد يرغب مؤتمر األطراف في النظر في إنشاء لجنة دائمة أو لجنتين دائمتين إلسداء المشورة بـشأن                   -٨١

ويمكن أن تساعد هذه اللجان مؤتمر األطراف، على سبيل المثال، في           . المسائل العلمية والتكنولوجية والتنفيذية   
 وتقدير قدرة كل طـرف علـى التنفيـذ الفعـال ألحكـام              ، والرصد في الوقت المناسب    ،يةالمسائل التكنولوج 

  . وإعداد تقديرات لحصائل تدابير التنفيذ،البروتوكول
  
  )اآللية المالية(تمويل البروتوكول   -٣
  

  الوصف
  
د وجود نظام  ضد الجرائم الخاصة بالتبغ والعابرة للحدومنسقةسيقتضي اإلنفاذ الفعال واتخاذ إجراءات   -٨٢

وسيلزم أن تكون اآلليـة الماليـة عادلـة         . لتصريف الشؤون على كل من المستوى الدولي واإلقليمي والثنائي        
  . سلفاً ويمكن التنبؤ بهاً وينبغي أن يكون االلتزام محدد،ومتوازنة



A/FCTC/COP/2/9    Annex   

24 

  القضايا الخاصة بالبروتوكول المستقبلي المحتمل
  
 فيما يتعلق بتمويل    األهلية المالي وأولويات التمويل ومعايير      سيلزم أن يقرر مؤتمر األطراف الترتيب       -٨٣

  .البروتوكول
  
  المساهمة  -٤
  

  الوصف
  
وينبغي أن  . يمكن أن يتأتى تمويل البروتوكول من المساهمات اإللزامية مع تكملتها بمساهمات طوعية             -٨٤
  .عامالصندوق الدفع كل األطراف سنوياً المساهمات اإللزامية في تُ
  

  ا الخاصة بالبروتوكول المستقبلي المحتملالقضاي
  
 أن  ، المساهمات بوضـوح   مع تحديد من شأن إنشاء صندوق منفصل ومخصص إلدارة البروتوكول،           -٨٥

ومن ثم فقد ترغب األطراف في النظر في   . يساعد على تحديد نطاق األنشطة في إطار عملية تنفيذ البروتوكول         
ويمكن أيضاً النظر في    . ما لتقديم المساعدة التقنية والتدريب    والسي. إنشاء صندوق مخصص أو صندوق خاص     

 وبنـاء علـى   وينبغي أال تصرف األموال من الصندوق المخصص إال للمجاالت المحددة،           . المساهمات العينية 
  . مشورة الخبراء المعنيين

  
  المؤسسات وآليات التنفيذ وعمليات سن القوانين والبنود الختامية

  
 كل األحكام التي تتناول المؤسسات وآليات التنفيذ وعمليات سن           إلى يق الخبراء بالتفصيل  ريتطرق ف لم    -٨٦

ومع ذلك فمن المتوقع إمكانية أن يتضمن البروتوكول أحكاماً تتناول كل نقطة مـن              . القوانين والبنود الختامية  
  :النقاط التالية

  
  الترتيبات المؤسسية والموارد المالية

  
   اختيار الهيئة، وعقد االجتماعات، ووظائف الهيئة العليا للبروتوكول:مؤتمر األطراف  )أ(

  النظام الداخلي  )ب(

  قبول المراقبين ومشاركتهم  )ج(
  

  التنفيذ آليات
  

  الرصد والتبليغ  )أ(

  رصد االمتثال  )ب(

  التقدير واالستعراض  )ج(

  تسوية النزاعاتآلية   )د(
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  وانينعمليات سن الق
  

  التعديالت  )أ(

  فقاتالمر  )ب(
  
  ختاميةال بنودال
  

  اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطاريةبالعالقة   )أ(

  التحفظات  )ب(

  االنسحاب  )ج(

   الرسمي أو االنضمامالتأكيدالتوقيع أو التصديق أو القبول أو الموافقة أو   )د(

  بدء النفاذ  )ه(

  الوديع  )و(

  حجية النصوص  )ز(
  
  
  

=     =     =  


