
 
    مؤتمر األطراف

هيئــــة التفــــاوض الحكوميــــة الدوليــــة المعنيــــة بوضــــع 
  بروتوكول بشأن االتجار غير المشروع بمنتجات التبغ

FCTC/COP/INB-IT/5/INF.DOC./4  الدورة الخامسة

٢٠١٢ شباط/ فبراير ٦ ٢٠١٢نيسان/ أبريل  ٤ -آذار/ مارس  ٢٩ سويسرا، جنيف،
 تمن جدول األعمال المؤق ٣البند 

  
  
  
  

  الدقة واالتساق في اللغة المستعملة 
  في مسّودة البروتوكول بكل ُنسخ لغاتها

  
  

  من أمانة االتفاقية اقتراحات
  
  
مـــن اتفاقيـــة منظمـــة الصـــحة  ٣-٣٣، وامتثـــاًال لمـــا نصـــت عليـــه المـــادة FCTC/COP4(11)طبقـــًا للقـــرار   -١

نص مسّودة البروتوكول قبـل سـتة شـهور علـى األقـل مـن العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ من أنه ينبغي تقديم 
افتتاح أعمال دورة مؤتمر األطراف التي ُيقترح أن يتم فيها اعتماده، فحصت أمانـة االتفاقيـة، بالتشـاور مـع خـدمات 
ـــة ضـــمان الدقـــة  ـــة مـــن مســـّودة البروتوكـــول، بغي ـــة، ترجمـــات النســـخة اإلنكليزي اللغـــات فـــي منظمـــة الصـــحة العالمي

في استعمال المصطلحات في جميـع أجـزاء الـنص، فـي كـل لغـة وبـين اللغـات، وتصـويب أيـة أخطـاء فـي واالتساق 
قواعد اللغة واإلمالء والترقيم بقدر اإلمكان. والنص الذي اسُتخدم فـي ذلـك هـو الـنص الـذي كـان قـد تـم تقديمـه إلـى 

  .FCTC/COP/4/5دورة مؤتمر األطراف الرابعة في الوثيقة 
  
ة االتفاقيــة مــع خــدمات اللغــات فــي منظمــة الصــحة العالميــة أثنــاء العمليــة الموصــوفة أعــاله وتشــاورت أمانــ  -٢

ـــوارد فـــي الوثيقـــة  مـــن أجـــل ضـــمان االتســـاق فيمـــا يتعلـــق بكـــل ترجمـــات الـــنص اإلنكليـــزي لمســـّودة البروتوكـــول، ال
FCTC/COP/4/5لغــات، حســب . وتــرد طيــه االقتراحــات التــي تمخضــت عنهــا هــذه العمليــة لكــل نســخة مــن نســخ ال

ويشــتمل علــى النســخة العربيــة والصــينية والفرنســية والروســية واألســبانية مــن تلــك الوثيقــة.  ٣االقتضــاء، فــي الملحــق 
  بالنسخة اإلنكليزية من هذه الوثيقة). ٣(ال يتعلق الملحق 

  
مــن أجــل  وفيمــا يتعلــق بــالنص اإلنكليــزي مــن مســّودة البروتوكــول أجــرت أمانــة االتفاقيــة استعراضــًا أيضــاً   -٣

ضــمان االتســاق فــي اســتعمال المصــطلحات فــي النســخة اإلنكليزيــة. وتعلقــت هــذه العمليــة بالوثــائق التاليــة: مســودة 
) واقتراحـــات الصـــياغة المقدمـــة مـــن الفريـــق العامـــل غيـــر الرســـمي (الوثيقـــة FCTC/COP/4/5البروتوكـــول (الوثيقـــة 

FCTC/COP/INB-IT/5/3فريــق العامــل المفتــوح العضــوية المنشــأ أثنــاء الــدورة ) وكــذلك االقتراحــات المقدمــة مــن ال
الناتجــة ). وتــرد طيــه المقترحــات FCTC/COP/4/4بالوثيقــة  ٢ المرفــقالرابعــة لهيئــة التفــاوض والمعنــي بالتعــاريف (

بهــذه الوثيقــة. وســوف  ٢عــن ذلــك فيمــا يخــص الــنص اإلنكليــزي لمســّودة البروتوكــول (باإلنكليزيــة فقــط) فــي الملحــق 
  اللغات األخرى هذه االقتراحات إذا وافقت عليها هيئة التفاوض. تعكس نسخ
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مــن  ٣(وفــي الملحــق  ٢والمطلــوب مــن هيئــة التفــاوض هــو أن تنظــر فــي االقتراحــات الــواردة فــي الملحــق   -٤
ا وأن تقـــرر مـــا إذا كـــان ينبغـــي أم ال قبولهـــ، لهـــذه الوثيقـــة) العربيـــة والصـــينية والفرنســـية والروســـية واألســـبانيةالُنســـخ 

وٕادراجهــا فــي نســخة منقحــة مــن مســّودة نــص البروتوكــول باللغــات الســت الرســمية كــي يــتم توزيعهــا علــى المشــاركين 
  كأساس للمفاوضات.

  
وتقترح األمانة كذلك إنشاء لجنة استشارية معنية باللغـات لتعمـل فـي الـدورة الخامسـة لهيئـة التفـاوض بغيـة   -٥

تفــاوض عليــه أثنــاء الــدورة الخامســة لهيئــة التفــاوض، وتــتم بعــد ذلــك ضــمان الدقــة واالتســاق فــي لغــة أي نــص يــتم ال
مشــروع قــرار بهــذا الخصــوص.  ١ترجمتــه (وترجمتــه يمكــن فــي أحــوال كثيــرة أن تــتم أثنــاء الليــل). ويــرد فــي الملحــق 

مانة ومطلوب من هيئة التفاوض أن تنظر في مشروع القرار هذا من أجل اعتماده. وٕاذا تم اعتماد القرار ستتخذ األ
  الخطوات الالزمة لتدعم أداء اللجنة لعملها بكفاءة.
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  ١ الملحق
  

  : مشروع قراراللجنة االستشارية المعنية باللغات
  
  

  هيئة التفاوض الحكومية الدولية،
  

مـا يلـزم مـن خـاذ ، الذي طلب فيه مؤتمر األطـراف مـن أمانـة االتفاقيـة اتFCTC/COP4(11)إذ تذّكر بالقرار 
ترتيبـــات، بالتشـــاور مـــع األطـــراف المهتمـــة، قبـــل انعقـــاد الـــدورة الخامســـة لمـــؤتمر األطـــراف، مـــن أجـــل ضـــمان دقـــة 
الترجمة العربية والصينية والفرنسـية والروسـية واألسـبانية للـنص اإلنكليـزي لمسـّودة بروتوكـول القضـاء علـى االتجـار 

  غير المشروع بمنتجات التبغ؛
  

الحاجــة إلــى ضــمان الدقــة واالتســاق فــي اســتخدام المصــطلحات فــي كامــل الــنص ضــمن الُنســخ وٕاذ تســّلم ب
اللغوية وفيما بينها والسعي، كّلما كان ذلـك ممكنـًا، إلـى ضـمان تنقـيح أّيـة أخطـاء نحويـة وهجائيـة وترقيميـة فـي كـل 

  نسخة لغوية من النص؛
  

لتفــاوض الحكوميــة الدوليــة أن تقــدم نــص مــن هيئــة اطلــب  FCTC/COP4(11)وٕاذ تــذّكر كــذلك بــأّن القــرار 
مســّودة بروتوكــول القضــاء علــى االتجــار غيــر المشــروع بمنتجــات التبــغ إلــى الــدورة الخامســة لمــؤتمر األطــراف وفقــًا 

مــن االتفاقيــة  ٣-٣٣مــن اتفاقيــة منظمــة الصــحة العالميــة اإلطاريــة بشــأن مكافحــة التبــغ؛ وأّن المــادة  ٣-٣٣للمــادة 
مانـة تعمـيم نـص أي بروتوكـول مقتـرح علـى األطـراف قبـل سـتة أشـهر علـى األقـل مـن انعقـاد تقضي بـأن "تتـولى األ

  الدورة التي يقترح أن يتم فيها اعتماده"؛ 
  

وٕاذ تحيط علمًا باألمثلة المستقاة من الهيئات الحكومية الدوليـة األخـرى عنـد وضـع الصـيغة النهائيـة لـنص 
  المعاهدات الدولية، 

  
  تشارية ُتعنى باللغات وتكون اختصاصاتها كما يلي: لجنة اسإنشاء  تقّرر

  
تجتمع بانتظام (يوميًا على سبيل المثال) خالل الدورة الخامسة لهيئـة التفـاوض الحكوميـة الدوليـة  )١(

بغرض استعراض أّي نص لمسّودة البروتوكول تم االتفاق عليـه مـن قبـل هيئـة التفـاوض الحكوميـة الدوليـة 
دة الترجمــة، مــن أجــل ضــمان الدقــة واالتســاق فــي اســتخدام المصــطلحات فــي وتمــت ترجمتــه مــن قبــل وحــ

  كامل النص ضمن الُنسخ اللغوية وفيما بينها، وفي النحو والهجاء والترقيم؛ 
  
تبلغ توافق في اآلراء بشأن الحلول المقترحـة لتسـوية أّيـة مسـائل تظهـر مـن االسـتعراض المشـروح  )٢(

  ؛١في الفقرة 
  
انتظـــام (يوميـــًا علـــى ســـبيل المثـــال) إلـــى الجلســـة العامـــة لهيئـــة التفـــاوض الحكوميـــة تقـــدم تقـــارير ب  )٣(

  الدولية مع ملخص عن مناقشاتها والحلول المقترحة؛
  
تضّم  ممّثلين اثنين أو أكثر، عندما تبّرر اللغات الُمسـتخدمة فـي اإلقلـيم ذلـك، مـن كـل إقلـيم مـن   )٤(

مــن أجــل ضــمان التمثيــل اإلقليمــي واللغــوي المناســب، ومتــرجم أقــاليم المنظمــة (يعّينهمــا كــل مــن األقــاليم) 
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(متــرجمين) وخبيــر قــانوني/ خبــراء قــانونيين و محــّرر/ محــّررين ومــوظفين ألغــراض الــدعم تعّيــنهم أمانــة 
  االتفاقية؛

  
تختـــــار، بالتشـــــاور مـــــع أمانـــــة االتفاقيـــــة، رئيســـــًا فـــــي اجتماعهـــــا األّول يكـــــون مســـــؤوًال عـــــن عقـــــد   )٥(

ديم التقارير إلى الجلسة العامـة؛ وينبغـي أن يكـون الـرئيس مـن الخبـراء الـذين لـديهم معرفـة االجتماعات وتق
  بموضوع مسّودة البروتوكول ومّمن شاركوا في المفاوضات السابقة؛

  
تضطلع بعملها في الموعد المحّدد كي تـتمّكن هيئـة التفـاوض الحكوميـة الدوليـة مـن اعتمـاد نـص   )٦(

توكـــول بجميـــع اللغـــات الرســـمية الســـت لمـــؤتمر األطـــراف قبـــل اختتـــام الـــدورة دقيـــق ومتســـق لمســـّودة البرو 
  الخامسة لهيئة التفاوض الحكومية الدولية؛ 

  
) تــدعم أمانــة االتفاقيــة، بنــاًء علــى طلبهــا، بتســوية أّيــة مســائل عاجلــة تــدخل ضــمن اختصــاص اللجنــة ٧(

دورة الخامســة لهيئــة التفــاوض الحكوميــة وُيحتمــل أن تنشــأ بعــد اختتــام الــ ١علــى النحــو المشــروح فــي الفقــرة 
  الدولية. وبعد ذلك ستتيح األمانة النتائج لجميع األطراف كي توافق عليها ضمانًا للشفافية.
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الملحق 
٢ 

  
ص اإلنكليزي لمسّودة البروتوكول:

الن
  

االقتراحات المقدمة من أجل ضمان االتساق في استعمال المصطلحات
  

  
 

الصيغ المختلفة ال
مستعملة حالياً في مسّودة البروتوكول

 
االقتراح

 
1 

(a) 
W

H
O

 F
ram

ew
ork C

onvention on T
obacco C

ontrol  
– 

used frequently throughout the text of the draft protocol 
(b) 

W
H

O
 F

C
T

C
  

– 
D

rafting proposals by the inform
al w

orking group (IW
G

): 1 A
rt. 11bis.1

 

W
H

O
 F

ram
ew

ork C
onvention on T

obacco C
ontrol 

2 
(a) 

this P
rotocol  

– 
used frequently throughout the text of the draft protocol 

(b) 
this p

rotocol  
– 

D
rafting proposals by the IW

G
: A

rt. 4bis; 11bis.1
 

this P
rotocol  

3 
(a) 

illicit trade  
– 

used frequently throughout the text of the draft protocol 
(b) 

th
e illicit trade  

– 
P

ream
ble, paragraph 12; A

rt. 2 (proposal 2), paragraph 3 (option 5)
 

illicit trade 

4 
(a) 

illicit trade in
 tobacco products  

– 
used frequently throughout the text of the draft protocol 

(b) 
illicit trade of tobacco products  
– 

A
rt. 2 (proposal 2), paragraph 3 (option 4)

 

illicit trade in tobacco products 

5 
(a) 

“P
arty”, “P

arties”  
– 

used frequently throughout the text of the draft protocol 
(b) 

“P
arty/P

arties to th
is P

rotocol”  
– 

A
rt. 2 (proposal 1), paragraphs 2, 3; A

rt. 2 (proposal 2), paragraphs 2, 3 (options 1, 3 and 
4); A

rts. 7.1; 22.1; 35.1; 35.4; 40.4; 44.1; 44.2; 46.2
 

“P
arty”, “P

arties”  

(E
xception: opening phrase of the pream

ble) 

_________________________ 
1   D

ocum
ent F

C
T

C
/C

O
P

/IN
B

-IT
/5/3, A

nnex. 
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الصيغ المختلفة ال

مستعملة حالياً في مسّودة البروتوكول
 

االقتراح
 

6 
(a) 

“P
arties”  

– 
used frequently throughout the text of the draft protocol 

(b) 
“th

e P
arties” 

– 
P

ream
ble; A

rt. 2 (proposal 1) paragraph 2; A
rt. 2 (proposal 2) paragraph 2; A

rt. 2 
(proposal 2) paragraph 3 (option 3); A

rts. 7.1; 7.4.3; 7.8; 17; 19.4; 20.1; 20.3; 21 
(chapeau); 22.1; 22.2; 23.1; 24.1; 30.1; 30.24; 34.5; 38.1; 38.6

 

“P
arties” 

7 
(a) 

leaf tobacco  

– 
P

roposals by the open-ended w
orking group on definitions during IN

B
4:  1 A

rt. 1.22 
(b) 

tobacco leaf  
– 

P
roposals by the open-ended w

orking group on definitions during IN
B

4: A
rt. 1.12 

(proposals 2 and 3); A
rt. 1.15

 

“leaf tobacco”  

(as used in W
H

O
 F

C
T

C
 A

rt. 1(f)) 

8 
(a) 

“natural and legal persons”/“natural or legal person(s)”  
– 

A
rt. 28.1(f),  

– 
D

rafting proposals by the IW
G

: A
rts. 6.1; 8.1; 8.3(d); 9.1; 9.2; 9.2bis 

(b) 
“legal and natural person[s]”, “legal or natural persons”  
– 

A
rts. 14.1; 21(a), (b); 24.1,  

– 
D

rafting proposals by the IW
G

: A
rts. 5.1; 5.2; 5.3(g), 3(h); 6.2(a); 10.1 

(c) 
“physical or legal persons”  
– 

A
rt. 29(d) 

“natural and legal persons”  
– 

A
rts. 14.1; 21(a),  

– 
D

rafting proposals by the IW
G

: A
rt. 10.1 

“natural or legal persons” 
– 

A
rts. 21(b); 24.1; 29(d),  

– 
D

rafting proposals by the IW
G

: A
rts. 5.1; 5.2; 5.3(g), 

(h); 6.2(a) 

9 
(a) 

“F
reezing or seizure”  

– 
A

rt. 16.2; 16.4 
(b) 

“S
eizure” or “F

reezing”  
– 

P
roposals by the open-ended w

orking group on definitions during IN
B

4: A
rt. 1.20 

“freezing or seizure” 

10 
(a) 

“…
 paragraph …

”  
– 

used frequently throughout the text of the draft protocol 
(b) 

“…
 paragraph …

 of th
is A

rticle”  
– 

A
rts. 7.5; 7.6; 7.7; 7.8; 7.11(c); 12.2; 12.4; 12.5; 12.6; 16.2; 19.2; 19.3; 26.5; 30.5; 30.21; 

31.9; 32.3; 34.3; 40.4; 44.1; 47.2,  
– 

D
rafting proposals by the IW

G
: A

rts. 5.3; 5.4; 6.2; 6.2bis; 8.5
 

“paragraph …
” (delete: “of this A

rticle”) 

_________________________ 
1   S

ee A
nnex 2 of docum

ent F
C

T
C

/C
O

P
/4/4. 
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الصيغ المختلفة ال

مستعملة حالياً في مسّودة البروتوكول
 

االقتراح
 

11 
(a) 

“in accordance w
ith/subject to/in conform

ity w
ith paragraph …

/this protocol/this article” 
– 

used frequently throughout the text of the draft protocol 
(b) 

“in accordance w
ith/subject to/in conform

ity w
ith th

e p
rovision

s of paragraph …
/this 

protocol/this article” 
– 

A
rts. 4.1; 7.4.3; 7.8; 7.13; 12.1(e); 16.6; 16.8; 16.10; 18.3; 21 (chapeau); 30.4; 30.14(a); 

36.2(c),  
– 

D
rafting proposals by the IW

G
: A

rt. 11.3
 

D
elete “the provisions of” 

12 
(a) 

“m
anufacturing equipm

ent” 
– 

A
rt. 18.1,  

– 
D

rafting proposals by the IW
G

: A
rts. 5.1(a), (b); 5.2(c), (d); 5.3(b)(iv), (v); 5.3(h), (i); 

8.2(b); 8.3; 9.1(b); 11.3 
(b) 

“m
anufacturing equipm

ent u
sed

 in
 th

e m
an

u
factu

re of tob
acco p

rod
u

cts”  
– 

P
ream

ble; A
rts. 12.1(a), (b)(i), (b)(ii), (c)(i), (c)(ii), (c)(iii), (e), (f), (g), (h)(i), (h)(ii), 

(h)(ii)(b); A
rts. 15 (proposal 1); 18.2; 19.1; 20.1(a), (b), (d),  

– 
P

roposals by the open-ended w
orking group on definitions during IN

B
4: A

rt. 1.12,  
– 

D
rafting proposals by the IW

G
: A

rts. 6.1; 6.2(d); 8.1 
(c) 

“m
anufacturing equipm

ent for u
se in th

e m
an

ufactu
re of tobacco p

rod
ucts”  

– 
D

rafting proposals by the IW
G

: A
rt. 6.2(e) 

(d) 
“equipm

ent u
sed

 in
 th

e m
anu

factu
re of tob

acco p
rodu

cts”  
– 

A
rt. 29 

“m
anufacturing equipm

ent” 

(“m
anufacturing equipm

ent” is expected to be a defined 
term

 in the draft protocol, see A
rticle 1.12) 

13 
(a) 

am
ong others  

– 
D

rafting proposals by the IW
G

: A
rts. 6.2; 9.1 

(b) 
inter alia  
– 

P
ream

ble; 20.1; 31.6; 34.3 

inter alia  

(as used in W
H

O
 FC

T
C

 A
rts. 4 chapeau; 22.1, 1(b)) 
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الصيغ المختلفة ال

مستعملة حالياً في مسّودة البروتوكول
 

االقتراح
 

14 
(a) 

“com
petent national authority/authorities/authority or authorities”  

– 
A

rts. 7.7; 22.1,  
– 

D
rafting proposals by the IW

G
: A

rts. 5.1; 5.3(a), (g), (h), (i)  
(b) 

designated com
petent (national) authority/authorities  

– 
A

rts. 7.8; 7.13,  
– 

D
rafting proposals by the IW

G
: A

rts. 5.4; 6.1(c); 8.2; 8.3; 8.5(b), (c); 9.1(a) 
(c) 

designated national com
petent authority  

– 
A

rt. 7.9 
(d) 

com
petent authority/ies  

– 
A

rts. 4.2; 4.3; 15; 16.6; 17; 19.1; 30.6,  
– 

P
roposals by the open-ended w

orking group on definitions during IN
B

4: A
rts. 1.5; 1.6; 

1.11; 1.20,  
– 

D
rafting proposals by the IW

G
: A

rt. 8.2
 

“com
petent authority”,  

– 
A

rt. 7.9,  
– 

D
rafting proposals by the IW

G
: A

rts. 5.1, 5.3(g), (h), 
(i); 5.4 
“com

petent authorities”,  
– 

A
rts. 7.7; 7.8; 7.13; 22.1,  

– 
D

rafting proposals by the IW
G

: A
rts. 6.1(c); 8.2; 8.3; 

8.5(b), (c); 9.1(a) 
“com

petent authority or authorities” 
– 

D
rafting proposals by the IW

G
: A

rt. 5.3(a) 

15 
(a) 

n
ational law

 
– 

used frequently throughout the text of the draft protocol 
(b) 

d
om

estic law
  

– 
P

ream
ble, A

rts. 4.4; 12.1; 12.2; 12.3; 12.4; 12.5; 14.2; 14.3; 15 (proposal 1); 
16.1 (proposals 1, 2); 16.7; 16.9; 17; 18.1; 20.1; 21; 22.2; 24.1; 24.2; 25.1; 25.2; 26.6; 
28.1; 29; 30.3(i); 30.8(g); 30.9; 30.10; 30.13; 30.14(c); 30.18; 30.23(a), (b); 31.1(b) 
(proposal 1); 31.1 (proposal 2); 31.6; 31.7; 31.8; 31.9; 31.10; 31.11; 32.1; 38.8,  

– 
D

rafting proposals by the IW
G

: A
rt. 4bis 

(c) 
national legislation  
– 

D
rafting proposals by the IW

G
: A

rt. 5.2; 5.3 
(d) 

national law
s  

– 
A

rt. 7.9(d),  
– 

D
rafting proposals by the IW

G
: A

rts. 5.3(c); 6.2; 8.6; 9.1 
(e) 

national law
s an

d
 regu

lation
s  

– 
A

rt. 13.3,  
– 

D
rafting proposals by the IW

G
: 8.4; 9.1(a)(i)  

(f) 
national law

s an
d

 p
olicies  

– 
A

rt. 38.4
 

national law
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الصيغ المختلفة ال

مستعملة حالياً في مسّودة البروتوكول
 

االقتراح
 

16 
d

om
estic legal system

  
– 

A
rt. 16.1 (proposals 1 and 2); 19.1

 

national legal system
  

17 
(a) 

in
 accordan

ce w
ith

 [the basic principles of][their/its] national law
[s] 

– 
used frequently throughout the text of the draft protocol 

(b) 
su

b
ject to [the basic principles of its] national law

[s]/the legal principles 
– 

A
rts. 12.1; 12.2; 12.3; 12.4; 13.2; 20.1; 21; 22.2; 31.7; 32.1; 34.5; 38.4; 38.8 

– 
D

rafting proposals by the IW
G

: A
rts. 4bis; 8.6 

(c) 
in

 accord
an

ce w
ith

 an
d

 su
b

ject to national law
 

– 
A

rt. 16.9 
 

Parties to consider m
aking the term

s “in accordance w
ith” 

and “subject to” consistent  
– 

U
se in W

H
O

 FC
T

C
: 

“in accordance w
ith [its/their] national law

”: A
rts. 5.3; 10; 

11.1; 12(c); 13.7; 15.2; 15.4(a), (c); 15.6;  
“subject to national law

”: A
rt. 13.4(d); 20.4; 21.4)  

18 
(a) 

“ all necessary m
easures”  

– 
A

rt. 24.1,  
– 

D
rafting proposals by the IW

G
: A

rt. 6.3 
(b) 

“[such] legislative and other m
easures as m

ay be necessary”  
– 

A
rts. 12.1; 12.2; 12.3; 12.4; 17 

(c) 
“legislative, executive, adm

inistrative or other m
easures” 

– 
A

rt. 34.3(a),  
– 

D
rafting proposals by the IW

G
: A

rt. 8.5 
(d) 

“such legislative, executive, adm
inistrative [and]/[or] other m

easures as m
ay be necessary”  

– 
A

rt. 15 (proposals 1 and 2) 
(e) 

“legislative and regulatory m
easures” 

– 
A

rt. 15 (proposal 1) 
(f) 

“any necessary m
easures”  

– 
A

rt. 4.2 
(g) 

“[the] necessary m
easures”  

– 
A

rt. 15 (proposal 1); 18.3; 19.1,  
– 

D
rafting proposals by the IW

G
: A

rt. 9.1 
(h) 

“such m
easures as m

ay be necessary”  
– 

A
rt. 13.1; 14.1; 16.2; 26.1; 26.3; 26.4 

(i) 
“adm

inistrative and other m
easures”  

– 
A

rt. 28.1(g)
 

“all necessary m
easures” 

or  
“such legislative, executive, adm

inistrative [and]/[or] other 
m

easures as m
ay be necessary” 
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الصيغ المختلفة ال

مستعملة حالياً في مسّودة البروتوكول
 

االقتراح
 

19 
(a) 

list of required inform
ation for an application for a license by a natural person in 

A
rt. 5.3(b)(i) 

(b) 
list of required inform

ation for due diligence w
ith respect to a natural person in A

rt. 6.2(b)  
– 

D
rafting proposals by the IW

G
: A

rts. 5.3(b)(i); 6.2(b) 

In the drafting proposals by the IW
G

, A
rt. 6.2(b),  

add: “trade nam
e, ...” after “full nam

e”;  
add: “(if any)” after “tax registration num

bers” 

20 
(a) 

list of required inform
ation for an application for a license by a legal person in A

rt. 5.3(b)(ii) 
(b) 

list of required inform
ation for due diligence w

ith respect to a legal person in A
rt. 6.2(c)  

– 
D

rafting proposals by the IW
G

: A
rts. 5.3(b)(ii); 6.2(c) 

In the drafting proposals by the IW
G

, A
rt. 5.3(b)(ii),  

add: “and principal place of business” after “corporate 
headquarters”;  
add: “legal” after “designated”;  
In the drafting proposals by the IW

G
, A

rt. 6.2(c), add: 
“trade nam

e” after “full nam
e”;  

add: “location of” after “place of incorporation”;  
delete: “com

plete” after “its corporate affiliates”;  
delete: “com

plete” after “including the representatives’”
 

21 
“deriving from

” 
– 

D
rafting proposals by the IW

G
: A

rt. 6.1(c); 6.3 
“arising from

”  
(as used in W

H
O

 F
C

T
C

 A
rt. 22.1) 
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  ٣الملحق 
  

  الديباجة

  إن األطراف في هذا البروتوكول،

أيــار/ مـــايو  ٢١أن جمعيــة الصـــحة العالميــة السادســة والخمســين قـــد اعتمــدت فــي  اعتبارهــاتضــع فــي إذ 
 ٢٧، بتوافـــق اآلراء، اتفاقيـــة منظمـــة الصـــحة العالميـــة اإلطاريـــة بشـــأن مكافحـــة التبـــغ، التـــي بـــدأ نفاذهـــا فـــي ٢٠٠٣

  ؛٢٠٠٥شباط/ فبراير 

إحدى أسرع معاهـدات األمـم بأن اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ هي  ٕاذ تقرو 
  ؛لبلوغ أغراض منظمة الصحة العالمية وُتعد من الوسائل األساسيةالمتحدة التي تم التصديق عليها 

عالميــة اإلطاريــة بشــأن النظــام الــداخلي لمــؤتمر األطــراف فــي اتفاقيــة منظمــة الصــحة ال"إلــى أن  وٕاذ تشــير
لمـــؤتمر األطـــراف فـــي اتفاقيـــة منظمـــة الصـــحة العالميـــة الـــدورة األولـــى قـــد اعُتمـــد بتوافـــق اآلراء فـــي  "مكافحـــة التبـــغ

  ؛٢٠٠٦شباط/ فبراير  ١٧إلى  ٦في جنيف في الفترة من  تي ُعقدتاإلطارية بشأن مكافحة التبغ ال

وى مــن الصــحة يمكــن بلوغــه كحــق مــن الحقــوق علــى حمايــة وضــمان التمتــع بــأعلى مســت وتصــميمًا منهــا
ـــــة االقتصـــــادية أو  ـــــدة السياســـــية أو الحال ـــــدين أو العقي ـــــز بســـــبب العنصـــــر أو ال األساســـــية لكـــــل إنســـــان، دون تميي

  ؛االجتماعية

  ؛وعلى ضمان هذا الحق الصحة العمومية صونلحقهم في  على إعطاء األولوية أيضاً  وتصميمًا منها

 استشــراءفــي يســهمان ضــخامة وتغلغــل االتجــار غيــر المشــروع بمنتجــات التبــغ  ألن ببــالغ القلــق تشــعروٕاذ 
وباء التبغ، الذي ُيعتبر مشكلة عالمية لها عواقب وخيمة على الصحة العمومية وتستدعي استجابات محلية ودوليـة 

  ؛فعالة ومالئمة وشاملة

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

ما الزدياد توافر منتجات التبغ بأسعار ميسورة من خالل االتجار غيـر المشـروع مـن إزاء  وٕاذ تشعر بالقلق
  عيفة؛الشباب والفقراء وسائر الفئات الض تلحق الضرر بصحة وعافيةآثار 

غيـر المشـروع  الناجمة عن االتجـارإزاء العواقب االقتصادية واالجتماعية الضخمة  بالغ القلقوٕاذ يساورها 
  ؛البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقاليةبمنتجات التبغ على 

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



FCTC/COP/INB-IT/5/INF.DOC./4    Annex 3 

12 

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

  ؛االتجار غير المشروع بمنتجات التبغ

تسـهيل التجـارة القانونيـة هـو منـاطق التجـارة الحـرة الهدف مـن إنشـاء  بأنه على الرغم من أنأيضًا  تقروٕاذ 
العبور غيــر المشــروع ق بــفيمــا يتعلــاالتجــار غيــر المشــروع بمنتجــات التبــغ، عولمــة فقــد اســُتغلت أيضــًا فــي تســهيل 

  ؛للمنتجات المهربة أو تصنيع منتجات التبغ غير المشروعة

ويهـدد  ويضـر بهـا بأن االتجار غير المشروع بمنتجات التبغ يقوض اقتصادات األطراف أيضاً  وٕاذ تعترف
  ؛استقرارها وأمنها وسيادتها

فــي تمويــل  ُتســتخدم ماليــة ضــخمة أن االتجــار غيــر المشــروع بمنتجــات التبــغ يــدر أرباحــاً  أيضــاً  تــدركوٕاذ 
تحقيقهـــا وتفســـد، علـــى جميـــع المســـتويات، أغراضـــًا تنشـــد الحكومـــات  وتحـــّرفأنشـــطة إجراميـــة عبـــر وطنيـــة تختـــرق 

  ؛وأعماًال تجارية ومالية مشروعة

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

  ؛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 
طراف على القيام، حسب االقتضاء، بحظر أو تقييد مبيعات منتجات التبغ المعفاة من الضرائب والرسوم األ" تشجع

نحــو االتجــار غيــر  يــتم تحويــل وجهتهــاكثيــرًا مــا  والتــيالجمركيــة إلــى المســافرين الــدوليين و/ أو توريــدها مــن قــبلهم" 
  ؛ المشروع

  غير المشروع؛ لالتجارلعابرة تجد قنوات بأن التبغ ومنتجات التبغ ا ،عالوة على ذلك ،وٕاذ تقر

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 التي تستعمل في صنع منتجات التبغاالتجار غير المشروع بالتبغ 

اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمـة عبـر بأهمية االتفاقات الدولية األخرى، مثل  كذلكوٕاذ تقر 
  ؛الوطنية، واتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد

ميـــة اإلطاريـــة بشـــأن مكافحـــة التبـــغ إقامـــة صـــالت قويـــة بـــين أمانـــة اتفاقيـــة منظمـــة الصـــحة العال تعتـــزموٕاذ 
  ؛ومكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والهيئات األخرى، حسب االقتضاء

األطـراف  تقـرمن اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ والتي  ١٥بالمادة  تذّكر وٕاذ
تجــار غيــر المشــروع بمنتجــات التبــغ، بمــا فــي ذلــك بــأن القضــاء علــى جميــع أشــكال اال ،ضــمن جملــة أمــور ،فيهــا

  ؛في مكافحة التبغ من العناصر األساسيةالتهريب والصنع غير المشروع والتقليد، 

بــأن تكملــة اتفاقيــة منظمــة الصــحة العالميــة اإلطاريــة بشــأن مكافحــة التبــغ ببروتوكــول شــامل  واقتناعــًا منهــا
  ؛المشروع بمنتجات التبغ وتفادي عواقبه الجسيمة االتجار غير لمناهضةستشكل وسيلة قوية وفعالة 
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  على ما يلي: تتفق

  الباب األول: المقدمة
  ١المادة 

   المصطلحاتاستعمال 

  ."كرتونة" عبوة تحتوي على خمس علب أو أكثر من منتجات التبغكلمة  تعني   -١

 االسـتعمالن فـي ظـروف أو التسـخي لإلحـراق"سيجارة" أي منتج يحتـوي علـى تبـغ ويكـون معـدًا تعني كلمة   -٢
كسـجائر بحكـم شـكله أو نوعـه أو تغليفـه أو توسـيمه،  "جاهز للف"أي تبغ  ويشتمل ذلك، وال يقتصر، علىالعادية، 

  .ويرجح أن يعرض على المستهلك أو أن يشتريه المستهلك بوصفه تبغًا معدًا لعمل سجائر

اتفاقيـــة منظمـــة الصـــحة العالميـــة مـــن  ٢٣حســـب المـــادة طـــراف األعبـــارة "مـــؤتمر األطـــراف" مـــؤتمر تعنـــي   -٣
  .التبغاإلطارية بشأن مكافحة 

من الممتلكـات حيثمـا  تشمل التجريدو  ،بانتزاع الممتلكات نهائياً  "المصادرة" قيام سلطة مختصةتعني كلمة   -٤
  انطبق ذلك.

و أكثـر دولـة ألشحنات غير مشـروعة أو مشـبوهة بـالخروج مـن إقلـيم السماح عبارة "التسليم المراقب" تعني   -٥
وتحت مراقبتها بغية التحـري عـن جـرم وكشـف هويـة  بذلك معرفة السلطات المختصةمع أو المرور عبره أو دخوله 

  .الضالعين في ارتكابه

  .عبارة "أمانة االتفاقية" أمانة اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغتعني   -٦

حسب أحدث القواعد قبل الشروع في االرتباط بـأي  ةالمعقول القيام بالتحرياتعبارة "التحقق الواجب" تعني   -٧
عالقــة أعمــال أو فــي أثنائهــا للتأكــد مــن أن الشــريك فــي هــذه األعمــال أو الشــريك المتوقــع فــي هــذه األعمــال يتقيــد 

  .أو يتوقع على نحو معقول أن يتقيد بها بموجب هذا البروتوكول بالتزاماته القانونية

عبارة "االتجار غير المشروع" أي ممارسة يحظرها القانون أو أي تصرف يحظره القانون ممـا يتعلـق  تعني  -٨
باإلنتاج أو الشحن أو االستالم أو الحيازة أو التوزيع أو البيـع أو الشـراء، بمـا فـي ذلـك أي ممارسـة أو تصـرف ممـا 

  .يقصد منه تسهيل نشاط من هذا القبيل

 أخـرىأو وثـائق  ،تـم تقديمـه الزممختصة بناًء على طلب الذي تصدره سلطة  الرخصة" اإلذن"تعني كلمة   -٩
  .إلى السلطة المختصة ،تم تقديمها

  .سيجارة ١٠ ٠٠٠كبير" عبوة تحتوي على نحو عبارة "صندوق تعني   -١٠

  .طرف" أي طرف في هذا البروتوكول ما لم يشر السياق إلى خالف ذلككلمة "تعني   -١١
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تحصـل عليهـا بشـكل مباشـر أو غيـر مباشـر " أي ممتلكات تتـأتى أو يُ الجريمةإجراميةدات عبارة "عائتعني   -١٢
  هذا البروتوكول. يهينص عل حسبمامخالف للقانون  إجراميمن ارتكاب فعل 

مختصـــة علـــى نقـــل الممتلكـــات أو تحويلهـــا أو "ضـــبط" الحظـــر المؤقـــت الـــذي تفرضـــه ســـلطة كلمـــة تعنـــي   -١٣
  .المراقبةوضعها مؤقتًا تحت الحراسة أو التصرف فيها أو تحريكها أو 

بأقصـى ُيعاقـب عليـه مخالفـًا للقـانون فعـًال جرمـًا الـذي يمثـل التصـرف السـلوك تعني عبارة "جريمـة خطيـرة"   -١٤
  .تقل عن أربع سنوات أو بعقوبة أشد من الحرية لمدة ال حرمان

  .ال تطابق الممارسات التجارية العادية عبارة "المعامالت المشبوهة" المعامالت التي ال توافق أوتعني   -١٥

بغرض تصنع و التبغ كمادة خام  أوراقعبارة "منتجات التبغ" المنتجات التي تتكون كليًا أو جزئيًا من تعني   -١٦
  .تنشقها ممضغها أ ممصها أ مبتدخينها أأكان سواء االستعمال 

خـــر بالنيابـــة عنهـــا بتحديـــد مســـار أو مختصـــة أو شـــخص آال اتســـلطال" قيـــام تحديـــد المنشـــأعبـــارة "تعنـــي   -١٧
سالســل التوريــد  عبــرتحركــات التبــغ أو منتجــات التبــغ أو معــدات الصــنع التــي تســتعمل فــي صــنع منتجــات التبــغ 

  .األعمالالصنع أو البيع أو التوزيع أو التخزين أو الشحن أو االستيراد أو التصدير أو أي جزء من هذه بالخاصة 

المختصة أو شخص آخـر بالنيابـة عنهـا بالرصـد المنهجـي لمسـار  السلطات" قيام ثراقتفاء األعبارة "تعني   -١٨
سالسـل التوريـد  عبـرأو تحركات التبـغ أو منتجـات التبـغ أو معـدات الصـنع التـي تسـتعمل فـي صـنع منتجـات التبـغ 

  .األعمالمن هذه الصنع أو البيع أو التوزيع أو التخزين أو الشحن أو االستيراد أو التصدير أو أي جزء بالخاصة 

  ٢المادة [ 
  الصكوك القانونية األخرىباالتفاقات و عالقة البروتوكول ب

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

مـن اتفاقيـة منظمـة  ٢قات المذكورة في المـادة االتفا أنواع والتي عقدت ،األطراف في هذا البروتوكولتقوم   -٢
  .عن طريق أمانة االتفاقيةبتلك االتفاقات بإبالغ اجتماع األطراف  ،الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ

لمكافحـــة الجريمـــة فـــي اتفاقيـــة األمـــم المتحـــدة  التـــي ليســـت أطرافـــاً  ،تعمـــل األطـــراف فـــي هـــذا البروتوكـــول  -٣
أن تطبــق، األحكــام ذات الصــلة مــن تلــك االتفاقيــة، حســب االقتضــاء، علــى قضــايا علــى  ،طنيــةالمنظمــة عبــر الو 

  ]االتجار غير المشروع بمنتجات التبغ.
  

  أو
  

  ٢المادة [ 
  الصكوك القانونية األخرىباالتفاقات و عالقة البروتوكول ب
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بشـأن مكافحـة التبـغ المنطبقـة  أحكام اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطاريـة تنطبق على هذا البروتوكول  -١
  .على بروتوكوالتها

مـن اتفاقيـة منظمـة  ٢االتفاقات المذكورة في المـادة  أنواع والتي عقدت ،األطراف في هذا البروتوكولتقوم   -٢
  .عن طريق أمانة االتفاقيةبتلك االتفاقات بإبالغ اجتماع األطراف  ،الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ

التي هي أيضًا أطراف في اتفاقية األمـم  ،األطراف في هذا البروتوكول [ تحاول ]/ تطبق ]تضمن ]/ [ [[  -٣
هــذه  ] أحكــام ]/ [ [ تطبيــق أحكــام ] التطبيــق الكامــل ألحكــام [ ،لمكافحــة الجريمــة المنظمــة عبــر الوطنيــةالمتحــدة 

 األطـراف فـي هـذا البروتوكـول / [ تسعى ]ظر ][ وتن ]االتفاقية ذات الصلة باالتجار غير المشروع بمنتجات التبغ.
لمكافحـــة الجريمـــة المنظمـــة عبـــر فـــي اتفاقيـــة األمـــم المتحـــدة  / [ التـــي ليســـت أطرافـــًا ]]تصـــبح أطرافـــًا التـــي لـــم  [،

علــى قضــايا االتجــار  ، حســب االقتضــاء،تطبيــق األحكــام ذات الصــلة مــن تلــك االتفاقيــة / [ إلــى ][ فــي ]، الوطنيــة
 ١٦و ١٥و ١٣-١٠و ٨و ٦و ٥المواد أحكام وتنظر، بصفة خاصة، في تطبيق [ ] نتجات التبغ.غير المشروع بم

  (يقترح نقل هذه الفقرة إلى الديباجة) ]].لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنيةمن اتفاقية األمم المتحدة  ١٨و
  

  أو
  

لمنظمـة عبـر الوطنيـة مـا لـم [ تطبق على نحو تكميلي أحكام اتفاقية األمم المتحدة لمكافحـة الجريمـة ا  
يوجــد أي حكــم يــنص علــى عكــس ذلــك. ويشــجَّع غيــر األطــراف فــي اتفاقيــة األمــم المتحــدة لمكافحــة الجريمــة 

  المنظمة عبر الوطنية على تطبيق األحكام ذات الصلة منها، حسب االقتضاء.]
  

  أو
  

األخــرى التــي يمكــن أن [ تنظــر األطــراف فــي هــذا البروتوكــول فــي التصــديق علــى كــل الصــكوك الدوليــة   
  تساعد على التقدم نحو تحقيق أغراض هذا البروتوكول ]

  
  أو

  
[ ليس في هذا البروتوكول ما يمس حقوق والتزامات األطراف تجاه أي حكم أكثر تحقيقـًا للقضـاء علـى   

اتفـاق دولـي االتجار غير المشروع بمنتجات التبغ قد يكون واردًا في أي اتفاقيـة أو معاهـدة دوليـة أخـرى أو أي 
آخر، مما هو نافـذ بالنسـبة إلـى تلـك األطـراف، والسـيما اتفاقيـة األمـم المتحـدة لمكافحـة الجريمـة المنظمـة عبـر 

  الوطنية.]
  

[ وٕاذ تذكِّر بأهمية االتفاقات الدولية األخرى وتؤكد عليها، مثل اتفاقية األمم المتحدة لمكافحـة الجريمـة   
م المتحدة لمكافحة الفساد، والتزامات األطراف في هـاتين االتفـاقيتين بتطبيـق المنظمة عبر الوطنية واتفاقية األم

  من الديباجة) ١٩(تحل محل الفقرة  األحكام ذات الصلة منهما على االتجار غير المشروع بمنتجات التبغ.]
خرى على [ تشجع األطراف في هذا البروتوكول والتي لم تصبح بعد أطرافًا في هذه االتفاقات الدولية األ  

  من الديباجة) ١٩(تدرج بعد الفقرة النظر في القيام بذلك.] 
  
الحقــوق وااللتزامــات والمســؤوليات األخــرى لألطــراف بموجــب القــانون لــيس فــي هــذا البروتوكــول مــا يمــس [   -٤

  ]].لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، اتفاقية األمم المتحدة وخصوصًا ال حصراً الدولي، 
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  ١توافق آراء)( ٣المادة 

  الغرض المنشود

إن الغرض المنشود من هذا البروتوكـول هـو القضـاء علـى جميـع أشـكال االتجـار غيـر المشـروع بمنتجـات 
  من اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ. ١٥التبغ، وفقًا ألحكام المادة 

  الباب الثاني: االلتزامات العامة
  ٤المادة 

  ٢العامة (توافق آراء) االلتزامات

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

  
اعتماد وتنفيذ تدابير فعالة لمراقبة أو تنظيم سلسلة توريد البضائع التي تتناولها أحكام هذا البروتوكول مـن   -١

التجــار غيــر المشــروع بهــذه البضــائع والــردع عنــه وكشــفه والتحقيــق فيــه والمقاضــاة عليــه، والتعــاون فيمــا أجــل منــع ا
  بينها لبلوغ هذه الغاية؛

  
اتخاذ أي تدابير ضرورية، وفقًا لقانونها الوطني، من أجل تعزيـز فعاليـة سـلطاتها ومرافقهـا المختصـة، بمـا   -٢

ن منع جميع أشكال االتجـار غيـر المشـروع بالبضـائع التـي يتناولهـا في ذلك سلطات الجمارك والشرطة المسؤولة ع
  هذا البروتوكول والردع عنها وكشفها والتحقيق فيها والمقاضاة عليها والقضاء عليها؛

  
اعتماد تدابير فعالة مـن أجـل تسـهيل المسـاعدة التقنيـة والـدعم المـالي أو الحصـول عليهمـا، وبنـاء القـدرات   -٣

غيــة تحقيــق أغــراض هــذا البروتوكــول وضــمان إتاحــة المعلومــات التــي يتعــين تبادلهــا بموجــب هــذا والتعــاون الــدولي ب
  البروتوكول للسلطات المختصة وضمان تبادلها معها على نحو مؤمَّن؛

  
المعنية، من أجـل تعزيـز فعاليـة الداخلية المحلية التعاون الوثيق فيما بينها، وفقًا لُنظمها القانونية واإلدارية   -٤
  التي يتناولها هذا البروتوكول؛األفعال المخالفة للقانون الجرائم جراءات إنفاذ القوانين لمكافحة إ
  
التعــــاون والتواصــــل، حســــب االقتضــــاء، مــــع المنظمــــات اإلقليميــــة والدوليــــة والحكوميــــة الدوليــــة فــــي تبــــادل   -٥

  تنفيذ هذا البروتوكول تنفيذًا فعاًال؛ من أجل تعزيز ٣المعلومات التي يتناولها هذا البروتوكول، على نحو مؤمَّن،
  

                                                           
 آلراء في جلسة عامة في الدورة الثالثة لهيئة التفاوض الحكومية الدولية.تم التوصل إلى توافق ا    ١

 ثم سحب تحفظه بعد نهاية الدورة. ٤من هذه المادة  ١كان أحد األطراف قد تحفظ على نص الفقرة     ٢

بـث (التحريـف). إن تبادل المعلومات على نحو مؤمَّن بين طرفين هو التبـادل الـذي يصـمد أمـام محاولـة االعتـراض والع    ٣
 تغييرها. المعلومات التي يتم تبادلها بين الطرفين ال يمكن لطرف ثالث قراءتها وال أن ، بعبارة أخرى،ذلك ويعني
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التعاون، في حدود الوسائل والموارد المتاحة لها، على جمـع أي مـوارد ماليـة الزمـة لتنفيـذ هـذا البروتوكـول   -٦
  تنفيذًا فعاًال من خالل آليات التمويل الثنائية والمتعددة األطراف.

  
  الباب الثالث: مراقبة سلسلة التوريد

  ٥المادة 
  

  ة أو الموافقة المعادلة لها أو نظام المراقبةالرخص
  
اتفاقيـــة منظمـــة الصـــحة العالميـــة اإلطاريـــة بشـــأن الصـــحة العموميـــة المنشـــودة مـــن بغيـــة تحقيـــق أغـــراض   -١

مكافحــة التبــغ وللقضــاء علــى االتجــار غيــر المشــروع بمنتجــات التبــغ ومعــدات الصــنع يحظــر كــل طــرف علــى أي 
بــأي مــن األنشــطة الــواردة أدنــاه إال عمــًال برخصــة أو بموافقــة معادلــة لهــا شــخص اعتبــاري أو طبيعــي االضــطالع 

  (تسمى أدناه "الرخصة") أو بتنفيذ نظام مراقبة، من ِقَبل سلطة وطنية مختصة طبقًا للقانون الوطني:
  

  صنع منتجات التبغ ومعدات الصنع؛  (أ)
  

  استيراد أو تصدير منتجات التبغ ومعدات الصنع.  (ب)
  

طرف على منح رخصـة، فـي الحـدود التـي يراهـا مناسـبة وعنـدما ال تحظـره التشـريعات الوطنيـة،  يعمل كل  -٢
  ألي شخص اعتباري أو طبيعي يقوم بما يلي:

  
  بيع منتجات التبغ بالتجزئة؛  (أ)
  

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

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

  بيع منتجات التبغ أو معدات الصنع بالجملة أو الوساطة فيها أو خزنها أو توزيعها.  (د)
  
  لضمان توفير نظام فعال للترخيص يقوم كل طرف بما يلي:  -٣

  
إنشـاء أو تعيـين ســلطة أو سـلطات وطنيــة مختصـة تتــولى إصـدار وتجديــد وتعليـق وســحب و/ أو   (أ)

مــــن هــــذه المــــادة، رهنــــًا بأحكــــام هــــذا  ١لخاصــــة بممارســــة األنشــــطة المحــــددة فــــي الفقــــرة إلغــــاء الــــرخص ا
  البروتوكول ووفقًا لتشريعه الوطني؛

  
اشتراط احتواء كل طلـب رخصـة علـى جميـع المعلومـات الالزمـة عـن مقـدم الطلـب، والتـي ينبغـي   (ب)

  أن تشتمل، حسب االقتضاء، على ما يلي:
  

شخصــًا طبيعيــًا، المعلومــات عــن هويتــه والتــي تشــتمل علــى حيثمــا يكــون مقــدم الطلــب   )١(
االسم الكامل واالسم التجاري ورقم السجل التجاري (إن وجد) وأرقـام التسـجيل الضـريبي المنطبقـة 

  (إن وجدت) وأي معلومات أخرى تتيح تحديد الهوية؛
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ك االســم حيثمـا يكــون مقــدم الطلــب شخصــًا اعتباريــًا، المعلومـات عــن هويتــه، بمــا فــي ذلــ  )٢(
ـــانوني الكامـــل واالســـم التجـــاري ورقـــم الســـجل التجـــاري وتـــاريخ ومكـــان التأســـيس وموقـــع مقـــر  الق
المؤسسة وأرقام التسـجيل الضـريبي المنطبقـة ونسـخ مـن مـواد وثيقـة التأسـيس أو الوثـائق المعادلـة 

خــرى لهــا والفــروع التابعــة للمؤسســة وأســماء مــديريها وأســماء أي ممثلــين معينــين وأي معلومــات أ
  تتيح تحديد الهوية؛ 

 وموقــع المخــزن (وحــدات) الصــنعلوحــدة المحــدد المنشــأة التجاريــة التجــاري العمــل موقــع   )٣(
  ؛مقدم الطلب يشّغلها تيالللمنشأة التجارية  والقدرة اإلنتاجية

أو وصــف المنــتج  ، مثــلطلــبالمنتجــات التبــغ ومعــدات الصــنع المــذكورة فــي تفاصــيل   )٤(
أو تصميمه أو صنفه أو طـرازه أو ماركتـه والـرقم ، إن وجدت، المسجلة جاريةعالمته التأو اسمه 

  التسلسلي لمعدات الصنع؛ 

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

  إقرار يبين ما إذا كان مقدم الطلب قد سبقت أم ال إدانته بفعل إجرامي؛   )٦(

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

مـــع لالســـتخدام المعتـــزم لمنتجـــات التبـــغ والســـوق المعتزمـــة لبيـــع منتجـــات التبـــغ، وصـــف   )٨(
المقــدر علــى نحــو إيــالء عنايــة خاصــة لضــمان تناســب إنتــاج أو توريــد منتجــات التبــغ مــع الطلــب 

  معقول؛

اسـتخدامها والنظـر فـي  ،وجمع أي رسوم قد تفرض على الرخصسب االقتضاء، برصد القيام، ح  (ج)
، وفقــًا أو أي نشــاط آخــر ذي صــلةأو ألغــراض الصــحة العموميــة  بفعاليــة وٕانفــاذ نظــام التــرخيصإدارة  فــي

  ؛للقوانين الوطنية

ظــام التــرخيص لمنــع أي ممارســات مخالفــة للقواعــد أو احتياليــة فــي تشــغيل نمالئمــة تــدابير اتخــاذ   (د)
  وكشفها والتحقيق فيها؛

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

ولما يلزم الحقًا من إعـادة تقـديم الطلـب  الرخص صالحيةالنتهاء ، حسب االقتضاء، مهلةتحديد   (و)
  أو تحديث معلومات الطلب؛

عـن أي مسـبقًا المختصة الوطنية بإبالغ السلطة أي شخص اعتباري أو طبيعي مرخص له لزام إ  (ز)
  أو أي تغيير هام في المعلومات الخاصة باألنشطة المرخص بها. التجارية تغيير في موقع منشأته

  يضمن كل طرف أن يتم اإلبالغ عن أي من معدات الصنع أو أي جزء منها:  [(ح)

  ألي سبب من األسباب؛تم وقف استعماله   )١(
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  لم يعد صالحًا لالستعمال؛  )٢(

  أصبح متقادماً   )٣(

إلــى ســلطة التــرخيص كــي تقــوم بإلغــاء الرخصــة أو تــدمير تلــك المعــدات أو أي جــزء منهــا، أو 
  إعادة إصدار رخصة حسب مقتضى األحوال.

ة سـلطة تضمن األطـراف أن يـتم تـدمير أي مـن معـدات الصـنع أو أي مـن أجزائهـا تحـت مراقبـ  (ط)
  الترخيص، وأن يتحمل صاحب الرخصة تكلفة ذلك التدمير.

تضمن األطراف أال يقوم أي شخص باالحتفاظ بتلـك المعـدات أو أي جـزء منهـا أو تخزينهـا أو   (ي)
  امتالكها ألي سبب من األسباب دون رخصة سارية أو تصريح سار حسب مقتضى األحوال.]

من هذه  ٣دون تلقي كل المعلومات المذكورة في الفقرة  صةيضمن كل طرف عدم منح و/ أو نقل أي رخ  -٤
الوطنيــة دون الحصــول علــى موافقــة مســبقة مــن الســلطة و  المــادة مــن الشــخص المقتــرح أن يحصــل علــى الرخصــة،

  المعينة.المختصة 
  

  مكرر ٥[ المادة 
  

  العبور الدولي
  

 العبــور الــدولي علــىالتحقـق و بــة وتطبيـق تــدابير المراقإلــى ] اعتمــاد يســعى كــل طـرف يقـوم كــل طــرف بــ [ 
طبقــًا ألحكــام هــذا البروتوكــول مــن أجــل منــع االتجــار غيــر المشــروع  ،ومعــدات الصــنعالتبــغ  لمنتجــات داخــل إقليمــه

  ١].بهذه المنتجات
  

  ٦المادة [ 
  تحديد هوية الزبون والتحقق منها

قـًا لقوانينـه الوطنيـة يتعين أن يقوم كل طرف أو أي شخص طبيعي أو اعتباري يلزمـه الطـرف بـذلك، وف
  أو االتفاقات الملزمة قانونًا والسارية، أن يقوم بالتحقق الواجب فيما يتعلق بما يلي: 

  كل شخص طبيعي أو اعتباري ("المشتري األول") منخرط فيما يلي:  -١
 توزيعهـاأو  [ المـواد الخـام والمـدخالت ]أو صنع منتجات التبغ ] التبغ كميات تجارية من [ بيع   )أ(

األشــــخاص الــــذين باعــــة التجزئــــة النهــــائيين و شــــحنها أو اســــتيرادها أو تصــــديرها، باســــتثناء أو تخزينهــــا أو 
  ؛ و/ أومنتجات التبغ الستهالكهم الشخصي يستوردون

شـحنها أو تخزينهـا أو توزيعهـا أو صنع المعدات التي تستعمل في صنع منتجـات التبـغ أو بيعهـا   )ب(
  أو استيرادها أو تصديرها،

                                                           
 .١١المناقشة في سياق المادة  –يتعين توضيح العناصر الرئيسية     ١
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المعــدات منتجــات التبــغ أو  ٍ◌] التبــغ أو[  نأو شــحتوزيــع بيــع أو ب يضــطلع يشــترط المشــتري األول الــذي  -٢
هـــؤالء  أن يقـــومآخـــرين، ســـواء أكـــانوا طبيعيـــين أم اعتبـــاريين،  شـــخاصأل التـــي تســـتعمل فـــي صـــنع منتجـــات التبـــغ

ــًا ببيــع أو توزيــع أو التحقق الواجــب مــن األشــخاص (غيــر المســتهلكين النهــائيين) الــذين يقومــو بــاألشــخاص  ن الحق
[ أو المــــدخالت  منتجــــات التبــــغ ] أو التبــــغ[  ] [ المــــواد الخــــام أو المــــدخالت الالزمــــة إلنتــــاج التبــــغ أو شــــحن

  ].معدات التي تستعمل في صنع منتجات التبغالأو  ] الرئيسية

/ ] تحديــد[ ، شــروط مــن هــذه المــادة ١التحقــق الواجــب، وفقــًا للفقــرة يشــمل / [ ينبغــي أن ] [[ يجــب أن ]  -٣
وتحـديثها كلمــا طـرأ تغييــر  [ الحصـول علــى المعلومـات المتعلقـة بـاألمور التاليــة، كهويــة الزبـون القيـام بتحديـد ] [

  :ضمن النطاق المعقول المتاح مادي على الظروف السائدة ]
عنـــــد  ٥ رخصـــــة ســـــارية وفقـــــًا للمـــــادةيحمـــــل لشـــــخص الطبيعـــــي أو االعتبـــــاري امـــــن أن التثبـــــت   (أ)
  قتضاء؛اال
الزبــون شخصــًا طبيعيــًا فــإن المعلومــات عــن هويتــه تشــتمل وال تقتصــر علــى االســم عنــدما يكــون   (ب)[[

(إن وجـــد)، وتـــاريخ ومحـــل المـــيالد، وأرقـــام التســـجيل الضـــريبي المنطبقـــة،  الســـجل التجـــاريالكامـــل ورقـــم 
  ونسخة من الوثيقة الرسمية إلثبات هويته؛

اريــًا فــإن المعلومــات عــن هويتــه تشــتمل وال تقتصــر علــى االســم الزبــون شخصــًا اعتبعنــدما يكــون   (ج)
ورأســمال المنشــأة وأرقــام التســجيل الضــريبي  ومكــان تأســيس المنشــأةوتــاريخ  الســجل التجــاريالكامــل ورقــم 

ـــائق المعادلـــة لهـــا والفـــروع التابعـــة لهـــا وأســـماء  تأســـيس المنشـــأةالمنطبقـــة ونســـخ مـــن مـــواد وثيقـــة  أو الوث
الحصــر، األســماء  ال ا، وأســماء أي ممثلــين معينــين، بمــا فــي ذلــك، علــى ســبيل المثــالمســؤوليها ومــديريه

  ؛الكاملة للممثلين ونسخ من الوثائق الرسمية إلثبات هويتهم
مباشــرة يتعلــق تتعلــق  [فعــل مخــالف للقــانون تــم ارتكابــه]  مرتكبــة[  جــرائمالمتعلقــة بــأي الوثــائق   (د)

  وكاالت حكومية؛ توجههاأو اتهامات  باالتجار بالتبغ ]
تفاصـيل التام للحسابات المصرفية المعتزم استخدامها في المعامالت ذات الصـلة وسـائر التحديد   (ه)

  ]؛المدفوعات ذات الصلة

أو معــــدات الصــــنع التــــي ُتســــتعمل فــــي صــــنع منتجــــات التبــــغ أو االســــتخدام المعتــــزم للتبــــغ بيــــان   (و)
التــي تســتعمل فــي صــنع  أو معــدات الصــنعنتجــات التبــغ مالتبــغ أو  والســوق المعتزمــة لبيــعمنتجــات التبــغ 

[  منتجات التبغ بالتجزئة، مع إيالء عناية خاصة لضمان تناسب إنتاج أو توريد منتجات التبغ مع الطلـب
  ؛المقدر على نحو معقول المشروع ]

الذي سيتم فيـه تركيـب واسـتخدام معـدات الصـنع التـي تسـتعمل فـي صـنع منتجـات  وصف الموقع  (ز)
  ].تبغال

من هذه  ١كل طرف جميع األشخاص الطبيعيين واالعتباريين المشار إليهم في الفقرة ُيلزم [ ينبغي أن ] [  -٤
   ].عن تقيُّدهم بالتزامات تحديد هوية الزبون والتحقق منها دورياً المادة باإلبالغ 

جميــع  تقّيــددابير للتأكــد مــن مــا َيلــزم مــن التــدابير التشــريعية واإلداريــة وغيرهــا مــن التــ كــلكــل طــرف يتخــذ   -٥[
/ ] مـع مراعـاة [ من هذه المادة باألحكام الـواردة أعـاله ١األشخاص الطبيعيين واالعتباريين المشار إليهم في الفقرة 
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 المنشـــآت الصـــغيرة أو المتوســـطة الحجـــم تتكبـــده[ والســـيما العـــبء الـــذي ] أي عـــبء ال لـــزوم لـــه  [ مـــع تجنـــب ]
  ]واإلدارات التابعة لألطراف.

 ١األشخاص الطبيعيـين واالعتبـاريين المشـار إلـيهم فـي الفقـرة  جميع كل طرف علىيشترط [ ينبغي أن ]   -٦[
[  [ المواد الخام أو المدخالت الالزمة إلنتاج التبغ و ] من هذه المادة إنهاء العالقات التجارية، بما في ذلك توريد

ات الصــنع التــي تســتعمل فــي صــنع منتجــات التبــغ، التــي ومعــد [ والمــدخالت الرئيســية ] منتجــات التبــغ و ] التبــغ
السلطة المختصة هؤالء األشخاص بما يكفي من البينات الدالة على أن هذا الزبـون إذا ما زودت تربطه بأي زبون 

أو معدات الصنع التي تستعمل  منتجات التبغ ] التبغ أو[  بيع أو توزيع أو تخزين أو شحن فيعن علم منه  ضلع
نتجات التبغ على نحـو يخـالف أحكـام هـذا البروتوكـول، أو فـي أي نشـاط آخـر يتعـارض مـع أحكـام هـذا في صنع م

[ وٕالى الحد الذي يسمح به القانون [ الوطني ] وبناًء علـى قـرار السـلطات المختصـة  ] وبعد ذلـك[ البروتوكول. 
  ]".زبونًا مجمداً " الشخص ُيعتبر هذا ]/ [ وبعد االنتهاء من إجراءات الحكم االبتدائي على األقل ]

يبلغ كل طرف أمانة االتفاقية بهوية السلطة التي عينها لالحتفاظ بقائمـة الزبـائن المجمـدين. [ يجوز أن ]   -٧[
علــى شــبكة تلــك القائمــة فــي موقــع  وتتــيحألطــراف التابعــة ل وتقــوم أمانــة االتفاقيــة بوضــع قائمــة بالســلطات المعّينــة

  ].اإلنترنت

  :يشترط كل طرف ما يلي[ ينبغي أن ] لزبائن المجمدين يتعلق بافيما   -٨[

تحتفظ سـأسماء الزبائن المجمدين إلى السلطة المعينة والتـي  بإبالغ الموردون على الفور يقومأن   (أ)
  بقائمة بأسماء الزبائن المجمدين؛

هم فـــي جميــع األشــخاص الطبيعيـــين واالعتبــاريين المشـــار إلــيالطلـــب ل عنــدتتــاح هــذه القائمـــة أن   (ب)
  ؛من هذه المادة ١ الفقرة

يظــل مجمــدًا لمــدة خمــس ســنوات بعــد إنهــاء العالقــة التجاريــة  أن يتقــرر تجميــد الزبــونبمجــرد أنــه   (ج)
  من هذه المادة؛ ٦وفقًا للفقرة معه 

غير مباشر، على نحو مباشر أو جميع الزبائن المجمدين من مزاولة األعمال التجارية،  أن ُيمنع  (د)
من هذه المادة فيما يتعلق بصنع التبغ أو  ١لطبيعيين واالعتباريين المشار إليهم في الفقرة مع األشخاص ا
  أو معدات الصنع التي تستعمل في صنع منتجات التبغ أو بيعها أو توزيعها أو تخزينها؛ منتجات التبغ

دخالت [ المـــواد الخـــام أو المـــ فـــي بيــع ، علـــى نحــو غيـــر مشــروع،الزبـــون المجمــد يضــلعإذا لــم   )ه(
ــغ أو ــاج التب التــي  أو معــدات الصــنع [ أو المــدخالت الرئيســية ] التبــغ أو منتجــات التبــغ ] الالزمــة إلنت

فـي أي نشـاط آخـر يتعـارض  ، والصنع منتجات التبغ، وال فـي توزيعهـا أو تخزينهـا أو شـحنها في تستعمل
مــن جديــد ألحكــام الزبــون ع "التجميــد" ويخضــ ُيرفــع، الخمــس فــي فتــرة الســنوات مــع أحكــام هــذا البروتوكــول

  ؛تحديد هوية الزبون والتحقق منها

 فــي بيــع الــذي ســبق تجميــده، علــى نحــو غيــر مشــروع،أو  اً الزبــون المجمــد حاليــ ضــلوع فــي حالــة  (و)
 ] [ أو المدخالت الرئيسـية التبغ أو منتجات التبغ المواد الخام أو المدخالت الالزمة إلنتاج التبغ أو ] [

أو فــي  ،فــي توزيعهــا أو تخزينهــا أو شــحنها واللتــي تســتعمل فــي صــنع منتجــات التبــغ، ا أو معــدات الصــنع
  ].دائماً ... مرات، يصبح "التجميد"  أي نشاط آخر يتعارض مع أحكام هذا البروتوكول
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  ]األطراف األخرى في هذا البروتوكول. التي تتخذهاتجميد" الزبائن تقر األطراف بقرارات "[ ينبغي أن ]   -٩[

 ١األشخاص الطبيعيـين واالعتبـاريين المشـار إلـيهم فـي الفقـرة  جميع كل طرف علىيشترط ينبغي أن ]  [  -١٠
على هذه المنتجات  كميات هذه المشتريات مع الطلب تناسبرصد مشتريات الزبائن لضمان القيام بمن هذه المادة 

  ].في السوق المعتزمة للبيع أو االستخدام
  

  )FCTC/COP/INB-IT/3/5 Rev.1 قة(النص أعاله مأخوذ من الوثي
  

  أو
  

  ٦المادة  [
  تحديد هوية الزبون والتحقق منها

، وفقـًا لقوانينـه الوطنيـة أو أن يقـومكل طرف أو أي شخص طبيعي أو اعتباري يلزمـه الطـرف  يتعين على  -١
  االتفاقات الملزمة قانونًا والسارية، بالتحقق الواجب فيما يتعلق بما يلي: 

  :") منخرط فيما يليصانعيعي أو اعتباري ("كل شخص طب  (أ)

أو بيعها أو  منتجات التبغ القيام ألغراض تجارية بصنعالتبغ أو كميات تجارية من بيع   )١(
باعـــــة التجزئـــــة النهـــــائيين شـــــحنها أو اســـــتيرادها أو تصـــــديرها، باســـــتثناء أو تخزينهـــــا أو توزيعهـــــا 

  و/ أو ،الشخصي منتجات التبغ الستهالكهم األشخاص الذين يستوردونو 

بيعهـا بستعمل فـي صـنع منتجـات التبـغ أو تُ صنع المعدات التي القيام ألغراض تجارية ب  )٢(
  شحنها أو استيرادها أو تصديرها،أو تخزينها أو توزيعها أو 

المعــدات منتجــات التبــغ أو  التبــغ أو نأو شــحتوزيــع بيــع أو ب يضــطلع يتعــين علــى أي مشــتٍر أول  (ب)
أن يشترط أن آخرين، سواء أكانوا طبيعيين أم اعتباريين،  شخاصأل نع منتجات التبغستعمل في صتُ التي 
يبيعــون لهــم التحقق الواجــب مــن األشــخاص (غيــر المســتهلكين النهــائيين) الــذين بــهــؤالء األشــخاص  يقــوم

ونها أو يوزعونها عليهم أو يشـحن ستعمل في صنع منتجات التبغتُ معدات التي الأو التبغ أو منتجات التبغ 
  .إليهم الحقاً 

ـــًا للفقـــرة يشـــمل   -٢ ـــد ١التحقـــق الواجـــب، وفق ـــة الزبـــون مـــن هـــذه المـــادة، شـــروط تحدي الحصـــول علـــى ، كهوي
  :باألمور التالية على سبيل المثال ال الحصر المعلومات المتعلقة

  ؛٥ رخصة سارية وفقًا للمادةيحمل لشخص الطبيعي أو االعتباري امن أن التثبت   (أ)

الزبــون شخصــًا طبيعيــًا فــإن المعلومــات عــن هويتــه تشــتمل وال تقتصــر علــى االســم كــون عنــدما ي  (ب)
(إن وجـد)، وأرقـام التسـجيل الضـريبي المنطبقـة، ونسـخة مـن الوثيقـة الرسـمية  السـجل التجـاريالكامل ورقم 
  إلثبات هويته؛

صــر علــى االســم الزبــون شخصــًا اعتباريــًا فــإن المعلومــات عــن هويتــه تشــتمل وال تقتعنــدما يكــون   (ج)
وأرقــام التســجيل الضــريبي المنطبقــة  ومكــان التأســيس ومقــر المؤسســةوتــاريخ  الســجل التجــاريالكامــل ورقــم 
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للمؤسسـة واألسـماء الكاملـة لمـديريها أو الوثائق المعادلة لها والفروع التابعة  التأسيسونسخ من مواد وثيقة 
 ] األسماء الكاملـة للممثلـين [الحصر،  ال المثالممثلين معينين، بما في ذلك، على سبيل  و[ أسماء ] أي

  ؛ونسخ من الوثائق الرسمية إلثبات هويتهم

 توجههـــاأو اتهامـــات فعـــل مخـــالف للقـــانون تـــم ارتكابـــه  جـــرائم مرتكبـــةالتـــي تخـــص أي الوثـــائق   (د)
أو ســلطات مختصــة، بمــا فــي ذلــك ســجالت الحالــة الجنائيــة، وذلــك إلــى الحــد المعقــول  وكــاالت حكوميــة

  ؛لمتاحا

تفاصـيل التام للحسابات المصرفية المعتزم استخدامها في المعامالت ذات الصـلة وسـائر التحديد   (ه)
  ؛المدفوعات ذات الصلة

 أو معــدات الصــنعمنتجــات التبــغ التبــغ أو  االســتخدام المعتــزم للتبــغ والســوق المعتزمــة لبيــع بيــان  (و)
خاصــة لضــمان تناســب إنتــاج أو توريــد منتجــات  ، مــع إيــالء عنايــةالتــي تســتعمل فــي صــنع منتجــات التبــغ

  و ؛المقدر على نحو معقول التبغ مع الطلب

الذي سيتم فيـه تركيـب واسـتخدام معـدات الصـنع التـي تسـتعمل فـي صـنع منتجـات  وصف الموقع  (ز)
  .التبغ

بـالتحقق دة من هذه الما ١كل طرف جميع األشخاص الطبيعيين واالعتباريين المشار إليهم في الفقرة ُيلزم   -٣
من هذه المادة من أجل التحقق من المعلومات الخاصة  ٢الواجب، بما في ذلك الوفاء بالشروط المذكورة في الفقرة 

   بالزبون وتحديثها كلما طرأ تغّير مادي على الظروف السائدة.

المادة باإلبالغ من هذه  ١ُيلزم كل طرف جميع األشخاص الطبيعيين واالعتباريين المشار إليهم في الفقرة   -٤
  دوريًا عن تقيدهم بااللتزامات الخاصة بتحديد هوية الزبون والتحقق منها.

جميـع  تقّيـد لضـمانغيرهـا مـن التـدابير  وأاإلداريـة  وأمـا َيلـزم مـن التـدابير التشـريعية  كـلكل طـرف يتخذ   -٥
أي ، مـع تجنـب ألحكـام الـواردة أعـالهمن هذه المـادة با ١األشخاص الطبيعيين واالعتباريين المشار إليهم في الفقرة 

التابعــة واإلدارات  الصــغيرة أو المتوســطة الحجــمالتجاريــة المنشــآت  تتكبــده والســيما العــبء الــذي عــبء ال لــزوم لــه
  لألطراف.

مـن هـذه المـادة  ١األشخاص الطبيعيين واالعتباريين المشار إليهم في الفقرة  جميع كل طرف علىيشترط   -٦
سـتعمل فـي صـنع منتجـات تُ ومعدات الصـنع التـي  منتجات التبغو  التبغ تجارية، بما في ذلك توريدإنهاء العالقات ال

بما يكفي من البينـات الدالـة علـى  بمعلومات مشفوعةالسلطة المختصة  همإذا ما زودتالتبغ، التي تربطه بأي زبون 
معـدات التـي الأو  منتجـات التبـغ والتبـغ أ بيـع أو توزيـع أو تخـزين أو شـحن فـيعـن علـم منـه  ضـلعأن هذا الزبـون 

هـذا البروتوكـول، أو فـي أي  االلتزامـات المنصـوص عليهـا فـيستعمل فـي صـنع منتجـات التبـغ علـى نحـو يخـالف تُ 
وٕالـى الحـد الـذي يسـمح بـه ، هـذا البروتوكـول. وبعـد ذلـك االلتزامـات المنصـوص عليهـا فـينشاط آخر يتعارض مـع 

، وبعـد االنتهـاء مـن إجـراءات الحكـم االبتـدائي علـى األقـل ] ،لسلطات المختصـةوبناًء على قرار ا[ القانون الوطني 
  ".زبونًا مجمداً " الشخص ُيعتبر هذا وبناًء على إجراء إداري،

غ كل طرف أمانـة االتفاقيـة بهويـة السـلطة التـي عينهـا لالحتفـاظ بقائمـة الزبـائن المجمـدين. وتقـوم أمانـة لّ يب  -٧
  .على شبكة اإلنترنتتلك القائمة في موقع  وتتيحألطراف التابعة ل طات المعّينةاالتفاقية بوضع قائمة بالسل
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  :ما يلي ، رهنًا بقوانينه الوطنية،يشترط كل طرفيجب أن يتعلق بالزبائن المجمدين فيما   -٨
تحتفظ سـأسماء الزبائن المجمدين إلى السلطة المعينة والتـي  بإبالغ الموردون على الفور يقومأن   (أ)
  مة بأسماء الزبائن المجمدين؛بقائ

جميــع األشــخاص الطبيعيـــين واالعتبــاريين المشـــار إلــيهم فـــي الطلـــب ل عنــدتتــاح هــذه القائمـــة أن   (ب)
  ؛من هذه المادة ١ الفقرة
يظــل مجمــدًا لمــدة خمــس ســنوات بعــد إنهــاء العالقــة التجاريــة  أن يتقــرر تجميــد الزبــونبمجــرد أنــه   (ج)
  مادة؛من هذه ال ٥وفقًا للفقرة معه 
غير مباشر، على نحو مباشر أو جميع الزبائن المجمدين من مزاولة األعمال التجارية،  أن ُيمنع  (د)

من هذه المادة فيما يتعلق بصنع التبغ أو  ١مع األشخاص الطبيعيين واالعتباريين المشار إليهم في الفقرة 
  أو بيعها أو توزيعها أو تخزينها؛ستعمل في صنع منتجات التبغ تُ أو معدات الصنع التي  منتجات التبغ

أو  التبــغ أو منتجــات التبــغ فــي بيــع ، علــى نحــو غيــر مشــروع،الزبــون المجمــد يضــلعإذا لــم أنــه   )ه(
فـي أي  ، والصـنع منتجـات التبـغ، وال فـي توزيعهـا أو تخزينهـا أو شـحنها فـي سـتعملتُ التي  معدات الصنع

الزبـون "التجميـد" ويخضـع  ُيرفـع، الخمـس ة السـنواتفي فتر  نشاط آخر يتعارض مع أحكام هذا البروتوكول
  ؛من جديد ألحكام تحديد هوية الزبون والتحقق منها

 فــي بيــع الــذي ســبق تجميــده، علــى نحــو غيــر مشــروع،أو  اً الزبــون المجمــد حاليــ ضــلوع فــي حالــة  (و)
زيعهـــا أو فـــي تو  أوســـتعمل فـــي صـــنع منتجـــات التبـــغ، تُ التـــي  أو معـــدات الصـــنع التبـــغ أو منتجـــات التبـــغ

مـــرات، يصـــبح  ]...[ أو فـــي أي نشـــاط آخـــر يتعـــارض مـــع أحكـــام هـــذا البروتوكـــول ،تخزينهـــا أو شـــحنها
  .دائماً "التجميد" 

  األطراف األخرى في البروتوكول. التي تتخذهاتجميد" الزبائن تقر األطراف بقرارات "  -٩

مـن هـذه المـادة  ١إليهم في الفقرة األشخاص الطبيعيين واالعتباريين المشار  جميع كل طرف علىيشترط   -١٠
علـى هـذه المنتجـات فـي المشـروع  كميات هذه المشـتريات مـع الطلـب تناسبلضمان  زبائنهمرصد مشتريات القيام ب

  ].السوق المعتزمة للبيع أو االستخدام
  

  )FCTC/COP/INB-IT/4/3 (النص أعاله مأخوذ من الوثيقة
  

  ١(توافق آراء) ٧المادة 

  ديد المنشأاقتفاء األثر وتح
  
لتعزيــز تــأمين سلســلة التوريــد والمســاعدة علــى التحقيــق فــي االتجــار غيــر المشــروع بمنتجــات التبــغ تتفــق   -١

األطراف في هذا البروتوكول على إنشاء نظام عالمي القتفاء األثر وتحديد المنشأ، في غضـون خمـس سـنوات مـن 
ية القتفاء األثر وتحديـد المنشـأ ومركـزًا عالميـًا لتنسـيق تبـادل بدء نفاذ هذا البروتوكول، يشمل الُنظم الوطنية/ اإلقليم

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

                                                           
 الدولية.تم التوصل إلى توافق اآلراء في الدورة الرابعة لهيئة التفاوض الحكومية     ١
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بإنشـاء نظـام يخضـع لسـيطرة الطـرف القتفـاء أثـر وتحديـد منشـأ ألحكـام هـذه المـادة،  ، وفقـاً 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 تضــافألثــر وتحديــد المنشــأ، يشــترط كــل طــرف، إلتاحــة الفعاليــة فــي اقتفــاء ا  -٣

جميـع وحــدات الـدمغات، إلــى ومؤمَّنـة وغيـر قابلــة لإلزالـة (تســمى أدنـاه عالمـات التعريــف المميـزة)، مثــل األكـواد أو 
لهــا، أو أن تشــكل هــذه أغلفــة خارجيــة تغليــف خــارجي وأي وأغلفتهــا الســجائر وعبــوات علــب كــل علبــة وعبــوة مــن 

هـذه  وذلـك فـي غضـون خمـس سـنوات، وأن تضـافالعلب والعبوات واألغلفة، البنود هذه جميع ءًا من العالمات جز 
ســـنوات، مـــن بـــدء نفـــاذ هـــذا عشـــر  ١٠إلـــى منتجـــات التبـــغ األخـــرى أو تشـــكل جـــزءًا منهـــا فـــي غضـــون  العالمـــات

  البروتوكول بالنسبة إلى ذلك الطرف.
  
ظــام العــالمي القتفــاء األثــر وتحديــد المنشــأ، أن تتــاح ، فــي إطــار الن٣يشــترط كــل طــرف، ألغــراض الفقــرة   ١-٤

المعلومــات الــواردة أدنــاه، بشــكل مباشــر أو بواســطة وصــلة، مــن أجــل مســاعدة األطــراف علــى تحديــد منشــأ منتجــات 
  التبغ ونقطة انحرافها حسب االقتضاء، ورصد ومراقبة حركة منتجات التبغ ووضعها القانوني:

  
  تاريخ ومكان الصنع؛  (أ)

  مرفق الصنع؛  (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)
  معروف؛ هوية أي مشتٍر الحق  (ط)
  .والمرسل إليه ،ونقطة المغادرة ،ووجهة الشحن ،تاريخ الشحنو  ،مسار الشحن المعتزم  (ي)

  
وتشكل المعلومات المذكورة في الفقرات الفرعية (أ) و(ب) و(ز)، المعلومات المحددة والمعلومات المذكورة   ٢-٤

  في (و) كلما كانت متاحة جزءًا من عالمات التعريف المميزة.
  
لم تكن المعلومات المذكورة فـي الفقـرة الفرعيـة (و) متاحـة فـي وقـت إضـافة العالمـات تشـترط األطـراف إذا   ٣-٤

(أ) مــن اتفاقيــة منظمــة الصــحة العالميــة اإلطاريــة بشــأن مكافحــة ٢-١٥إدراج هــذه المعلومــات وفقــًا ألحكــام المــادة 
  التبغ.

  
ن يــتم تســجيل المعلومــات المحــددة فــي يشــترط كــل طــرف، فــي غضــون الُمهلــة المحــددة فــي هــذه المــادة، أ  -٥

من هذه المادة في وقت اإلنتاج أو فـي وقـت قيـام أي صـانع بشـحن أول شـحنة أو فـي وقـت االسـتيراد إلـى  ٤الفقرة 
  إقليمه.
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مــن هــذه المــادة، وذلــك بواســطة  ٥يضــمن كــل طــرف االطــالع علــى المعلومــات المســجلة بمقتضــى الفقــرة   -٦
  من هذه المادة. ٤و ٣المنصوص عليها في الفقرتين  وصلة بعالمات التعريف المميزة

  
مـن هـذه المـادة، وكـذلك عالمـات التعريـف المميـزة  ٥المعلومات المسجلة وفقًا للفقـرة  أنيضمن كل طرف   -٧

يحــدده أو يســمح بــه الطــرف  بنســق ســتدرج مــن هــذه المــادة، ٦التــي تتــيح االطــالع علــى هــذه المعلومــات وفقــًا للفقــرة 
  ة المختصة.الوطني وسلطته

  
للمركـز سـيتاح مـن هـذه المـادة  ٥االطالع على المعلومات المسجلة بمقتضـى الفقـرة  أنيضمن كل طرف   -٨

إلكترونيــة معياريــة  وصــلة بينيــةمــن خــالل  ،٩أحكــام الفقــرة ب ورهنــاً  العــالمي لتنســيق تبــادل المعلومــات عنــد الطلــب،
قائمة بالسلطات  المركز العالمي لتنسيق تبادل المعلومات يعدو . اإلقليمية و/ أو مؤمَّنة مع النقطة المركزية الوطنية

  .القائمة لألطراف كافةهذه يتيح و ألطراف التي عينتها االمختصة 
  
  :ما يلي المختصة المعينةالوطنية على كل طرف أو على السلطة   -٩

 عنهــا تفســارخــالل االس 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)
  بمنتجات التبغ أو التحقيق فيها؛

  مبرر معقول؛ بالالمعلومات هذه عدم حجب   (ج)

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

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

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

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

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

  
، بمـا فـي اقتفـاء األثـر وتحديـد المنشـأالخاصـة ب المحسـنةتطوير ونقل وامـتالك التكنولوجيـا تيسير   (أ)

  ذلك المعارف والمهارات والقدرات والخبرات؛
إلــى  ألطــراف التــي ُتعــرب عــن حاجتهــاإلــى االقــدرات بــرامج التــدريب وبنــاء الخــاص بدعم تقــديم الــ  (ب)
  ؛ذلك
وعبـوات علـب و السجائر  علبوحدات على تكنولوجيا من أجل وضع العالمات التطوير مواصلة   (ج)

مــن هــذه  ٤فــي الفقــرة  المــذكورةعلــى المعلومــات  االطــالعإلتاحــة ومســحها ضــوئيًا  منتجــات التبــغ األخــرى
  المادة.
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  التبغ االلتزامات المحددة ألي طرف وال يتم تفويضها في هذه االلتزامات. ال تنفذ دوائر صناعة  -١٢
  

يضمن كل طرف أن سلطاته الوطنية المختصة المعينة التي تشارك في نظام اقتفاء األثر وتحديد المنشأ،   -١٣
ضيق الحـدود ال تتعامل مع دوائر صناعة التبغ ومن يمثلون مصالح دوائر صناعة التبغ إال بالقدر الضروري في أ

  الذي يتيح تنفيذ أحكام هذه المادة.
  

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

  
  ٨المادة 

  حفظ السجالت
ـــغ ]/]  علـــى[ كـــل طـــرف يشـــترط [ ينبغـــي أن ] [  -١ ـــر صـــناعة التب يعيـــين جميـــع األشـــخاص الطب[  [ دوائ

أو  ] أو توزيــع أو تخــزين أو شــحن[ صــنع أو بيــع فــي أو بيــع التبــغ ألغــراض تجاريــة واالعتبــاريين المنخــرطين فــي 
[ أو المـواد الخـام  ]] أو معـدات الصـنع التـي تسـتعمل فـي صـنع منتجـات التبـغ[ منتجـات التبـغ  استيراد أو تصدير

ت كاملـــة ودقيقـــة لجميـــع المعـــامالت ذات الصـــلة بســـجال االحتفـــاظ والمـــدخالت الالزمـــة لصـــنع منتجـــات التبـــغ ]
  ].بقًا لقوانينه ولوائحه الوطنيةطوغاياته هذا البروتوكول  بأغراض

  أو
يشترط كل طرف على جميع األشخاص الطبيعيين واالعتباريين المنخرطين في األنشطة المـذكورة فـي  [  

  القيام بما يلي: ١-٥المادة 

لجميــــع المعــــامالت ذات الصــــلة بــــأغراض وغايــــات هــــذا  االحتفــــاظ بســــجالت كاملــــة ودقيقــــة  (أ)
  البروتوكول؛

أو  تقديم معلومات عامة عـن السـوق، إن وجـدت، وأحجـام اإلنتـاج، والـواردات، والصـادرات و/  (ب)
  المبيعات، واالتجاهات والتوقعات، وسائر المعلومات ذات الصلة؛

لتي ُتستعمل في صنع منتجات التبغ كميات جميع أنواع التبغ ومنتجات التبغ ومعدات الصنع ا  (ج)
التي توجد في حيازة المرخص لـه أو تحـت حراسـته أو سـيطرته وُيحـتفظ بهـا فـي مسـتودعات الضـرائب 

  والجمارك بموجب نظام العبور أو تعليق الرسوم الجمركية اعتبارًا من تاريخ الطلب.]

يــــزودوا الســــلطات المختصــــة  أن ٥ كــــل طــــرف علــــى المــــرخص لهــــم وفقــــًا للمــــادةيشــــترط [ ينبغــــي أن ]   -٢
  :بالمعلومات التالية عند الطلب

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

[ التبـغ و] منتجـات التبـغ [ المواد الخام و[ المدخالت الالزمة إلنتاج منتجات التبـغ و]]  كميات  (ب)
حيـازة التـي توجـد فـي  ] معدات الصنع التي تسـتعمل فـي صـنع منتجـات التبـغو  [] والمدخالت الرئيسية  [

فـي مسـتودعات الضـرائب والجمـارك بموجـب نظـام وُيحـتفظ بهـا  سـيطرتهأو  تهحراسـالمرخص له أو تحـت 
  .اعتبارًا من تاريخ الطلب ]اإلعفاء المؤقت [ أو نظام  تعليق الرسوم أو العبور
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 منتجـــات التبـــغو]  التبـــغ[ م والمـــدخالت الالزمـــة إلنتـــاج منتجـــات التبـــغ و] [ المـــواد الخـــا يخـــصفيمـــا   -٣
أو المصـنوعة فـي إقلـيم  المبيعة ] ومعدات الصنع التي تستعمل في صنع منتجات التبغ [ والمدخالت الرئيسية ] [

 عبــورطــار فــي إ الجمركيــة اإلقلــيم أو الخاضــعة للحركــة المعفــاة مؤقتــًا مــن الرســوم الطــرف بغــرض تصــديرها خــارج
أو  علـى المـرخص لهـم ،وفقًا لقوانينه ولوائحه الوطنية ،كل طرفيشترط [ ينبغي أن ] [ يجب أن ]/  إقليم الطرف،
 وفقًا لهـذا البروتوكـول أن يـزودوا السـلطات المختصـة فـي بلـد المغـادرة للرخصة على الموافقة المعادلة الذين حصلوا

م بالمعلومات الـواردة نطاق مراقبته خروج الشحنة من لدىالتحتية المالئمة) الوسائل اإللكترونية إذا توافرت البنية ب(
  :أدناه إذا ُطلبت منهم

  المرخص له وفقًا لهذا البروتوكول؛ ِقَبلمن من آخر نقطة للمراقبة المادية  المنتجات شحنتاريخ   )أ(

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

  ؛مسارات ووجهات مقصد الشحن المعتزمة  (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)

  ].االستعمالالمعتزمة للبيع بالتجزئة أو السوق   (ز)[

علـى زارعـي التبـغ، باسـتثناء الـزارعين التقليـديين العـاملين علـى أسـاس  ، حسـب اإلمكـان،كل طـرفيشترط   -٤
التي  [ ذات الصلة ]بسجالت كاملة ودقيقة لجميع المعامالت  ، أن يحتفظوابالتجزئةغير تجاري، وعلى باعة التبغ 

  .قًا لقوانينه ولوائحه الوطنيةطب يقومون بها

أو داريــة أو اإلتنفيذيــة أو التشــريعية ال تــدابيرالمــن هــذه المــادة يعتمــد كــل طــرف  ١تنفيــذ الفقــرة غــراض أل  -٥
  ما يلي:تطالب بغيرها من التدابير الفعالة التي 

  ؛] خمس سنوات[ عن  ] ال تقل[ بجميع السجالت لمدة االحتفاظ   (أ)

  لسلطات المختصة؛ل ] للسلطة أو[ جميع السجالت إتاحة   (ب)

]  السـلطات [ تقـرره [ السـلطة ]/أو وفقـًا لمـا  فـي نسـق موحـداالحتفاظ بالسجالت، قدر اإلمكـان،   (ج)
  المختصة.

جميـع  التفاصيل التي تحتوي عليهـا كل طرف، عند االقتضاء ورهنًا بالقوانين الوطنية، نظامًا لتبادلينشئ   -٦
  ١توافق آراء)( .مع سائر األطرافوفقًا لهذه المادة السجالت المحتفظ بها 

                                                           
   تمت الموافقة في اللجنة "أ" في الدورة الثالثة لهيئة التفاوض الحكومية الدولية.    ١
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علـى التبـادل والتطـوير لتعاون مع بعضها البعض ومع المنظمـات الدوليـة المختصـة إلى اتسعى األطراف   -٧
  ١(توافق آراء) المحسنة لالحتفاظ بالسجالت. التدريجيين للُنظم

  
  ٩المادة 

  [ األخرى ] الوقائيةو التدابير األمنية 

تـدابير تشـريعية أو تنفيذيـة أو إداريـة أو تـدابير  ائحـه الوطنيـة[، طبقـًا لقوانينـه ولو  وينفـذ كل طـرفيعتمد   -١
أو  مبيعـات التبـغ التجاريـةجميع األشخاص الطبيعيـين واالعتبـاريين المنخـرطين فـي [  فعالة كي يشترط على أخرى

ل التـي تسـتعم معدات الصنع في صنع أو بيع أو توزيع أو تخزين أو شحن أو استيراد أو تصدير منتجات التبغ أو
   ١-٥دوائـــــــر صـــــــناعة التبـــــــغ ] [ األنشـــــــطة المـــــــذكورة فـــــــي المـــــــادتين  / []فـــــــي صـــــــنع منتجـــــــات التبـــــــغ

[ المواد الخام والمـدخالت الالزمـة  للحيلولة دون تحويـل [ بالقدر المعقول ] الفعالةاتخاذ جميع التدابير  ]] ٢-٥و
[ والمـــدخالت الرئيســـية ]  جـــات التبـــغمنت المـــدخالت األساســـية والمـــواد الخـــام و] [ التبـــغ و] إلنتـــاج التبـــغ ]/ [

  إلى قنوات االتجار غير المشروع. ومعدات الصنع التي ُتستعمل في صنع منتجات التبغ

مــن هــذه  ١إخضــاع أي مخالفــة للتــدابير المعتمــدة عمــًال بــالفقرة ، وفقــًا لقوانينــه الوطنيــة ،كــل طــرفيضــمن   -٢
 المالئمة وللجزاءات الفعالة والمتناسبة معها والرادعة، بما في ذلـكالمدنية أو اإلدارية  أوالمادة لإلجراءات الجنائية 
  (موضع هذه المادة يحتاج إلى المزيد من المناقشة) ، حسب االقتضاء.تعليق الرخصة أو إلغاؤها

عــدم خلــط فعالــة الشــتراط  إداريــة أو تــدابير أخــرىأو تنفيذيــة أو كــل طــرف وينفــذ تــدابير تشــريعية يعتمــد   -٣[
في  واإليداعمنتجات أخرى غير التبغ عبر سلسلة توريد منتجات التبغ، بما في ذلك مراحل التخزين ببغ منتجات الت

الخلــط هــو إخفــاء منتجــات التبــغ أو  هــذا إذا كــان الغــرض مــن ،والنقــل واالســتيراد والتصــدير والعبــورالمســتودعات 
  (موضع هذه المادة يحتاج إلى المزيد من المناقشة)] .تمويهها

  أو

إداريــة أو تــدابير أخــرى فعالــة لتعميــق أو تنفيذيــة أو وينفــذ تــدابير تشــريعية أن يعتمــد كــل طــرف ل جــوزي [  
  ؛تعزيز خطة تدابيره األمنية والوقائية. وقد تشمل التدابير اإلضافية ما يليلعمًال بهذه المادة و الدنيا التزاماته 

م مجـــددًا بطلـــب الحصـــول علـــى التقـــداشـــتراط تعليـــق أو إلغـــاء الرخصـــة ومنـــع المـــرخص لـــه مـــن   (أ)
  من هذه المادة؛ ١الفقرة ب عمالً طوال خمس سنوات في حالة مخالفة التدابير المعتمدة  الرخصة

منتجات أخرى غير التبغ عبر سلسلة توريد منتجـات التبـغ، بمـا اشتراط عدم خلط منتجات التبغ ب  ب)(
  قل واالستيراد والتصدير؛والن والعبورالتخزين واإليداع في المستودعات  مراحل في ذلك

عبـر  تحويـل المبـالغ النقديـة الكبيـرةشروط محددة بشأن أشكال الدفع المقبولة واإلبالغ عن  وضع  (ج)
  الحدود؛

                                                           
   تمت الموافقة في اللجنة "أ" في الدورة الثالثة لهيئة التفاوض الحكومية الدولية.    ١
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اشتراط قيام جميع األشخاص الطبيعيين واالعتباريين المنخـرطين فـي البيـع التجـاري ألوراق التبـغ   (د)
أو اسـتيراد أو تصـدير منتجـات التبـغ أو معـدات الصـنع  أو في صنع أو بيع أو توزيع أو تخـزين أو شـحن

التــي تســتعمل فــي صــنع منتجــات التبــغ باالمتنـــاع عــن توريــد هــذه المنتجــات إال بالكميــات المتناســبة مـــع 
  في السوق المعتزمة لالستعمال أو البيع بالتجزئة؛ االستعمالاالستهالك المشروع أو مع 

إبــــالغ ســــلطاته منتجــــات التبــــغ مســــؤولية االتجــــار بي اشــــتراط تحميــــل األشــــخاص المنخــــرطين فــــ  (ه)
  .]االتجار بالتبغعن "األنشطة المشبوهة" في مجال  المختصة

االتجـار بـالمواد  [ فـي المنخـرطيناألشخاص الطبيعيـين واالعتبـاريين  تشترط األطراف على ] أن ينبغي[   -٤
أو  [ [ أو المــدخالت الرئيســية ] و منتجــات التبــغأ االتجــار بــالتبغ الخــام أو المــدخالت الالزمــة إلنتــاج التبــغ أو ]

[ الســـلطة الوطنيـــة  إبـــالغ / [ دوائـــر صـــناعة التبـــغ ]]] معـــدات الصـــنع التـــي تســـتعمل فـــي صـــنع منتجـــات التبـــغ
الحـدود ] للمبـالغ النقديـة  [ خـارج ][ التحويـل عبـر  عن [ وفقًا لإلجراءات التي تحددها هذه السلطة ] المختصة ]

  حسبما تنص عليه القوانين أو اللوائح الوطنية. للتداول ]كوك المالئمة القابلة والص[  الكبيرة

تشترط األطراف أال ُيسمح بأن تتم مدفوعات المعامالت المتعلقة بصنع أو بيع أو توزيع  ] أن[[ ينبغي   -٥
منتجـات التبـغ و] و[ المـواد الخـام والمـدخالت الالزمـة لأو تخزين أو شحن أو استيراد أو تصدير منتجات التبـغ 

مـن المؤسسـات الماليـة التـي  بوسـائل الـدفع القانونيـة إال ،معدات الصنع التي تستعمل في صـنع منتجـات التبـغ
عــن طريــق أي نظــام بــديل آخــر  وينبغــي أال تــتم العمليــات، منتجــات التبــغ بيــعل ةالمعتزمــتقــع فــي إقلــيم الســوق 

  لتحويل النقد.]

  أو

السماح بتنفيذ مـدفوعات المعـامالت المتعلقـة بصـنع أو بيـع أو توزيـع أو  [ ينبغي أن تشترط األطراف عدم  
تخــزين أو شــحن أو اســتيراد أو تصــدير منتجــات التبــغ ومعــدات الصــنع التــي ُتســتعمل فــي صــنع منتجــات التبــغ إال 

ماليـة القائمـة بالعملة والقيمة المحددتين في فـاتورة هـذه المنتجـات وبالتحويـل البرقـي أو بشـيك مـن ِقَبـل المؤسسـات ال
فــي إقلــيم الســوق المعتزمــة لبيــع منتجــات التبــغ بالتجزئــة ويجــب أال تــتم العمليــات عــن طريــق أي نظــام بــديل آخــر 

  لتحويل النقد.]

كل طرف على جميع األشخاص الطبيعيين واالعتبـاريين المنخـرطين يشترط [ ينبغي أن ]/ [ يجوز أن ]   -٦[
ير منتجــات التبــغ أو اســتيراد أو تصــد و بيــع أو توزيــع أو تخــزين أو شــحنصــنع أفــي أو  [ البيــع التجــاري للتبــغفــي 
المـواد الخـام والمـدخالت الالزمــة  توريـد التبـغ ومنتجـات التبــغ و] [ ١-٥األنشـطة المـذكورة فـي المــادة  / [] أو

ــغ و]  ميــات التــي تســتعمل فــي صــنع منتجــات التبــغ أال يــوردوا هــذه المنتجــات إال بكمعــدات الصــنع لمنتجــات التب
في السـوق المعتزمـة لالسـتعمال أو للبيـع بالتجزئـة، وأن يرفضـوا توريـد  أو االستعمال المقدر تتناسب مع االستهالك

  ]تتجاوز هذا االستهالك أو االستعمال. هذه البنود بكميات

  أو
[ تشــترط األطــراف علــى جميــع األشــخاص الطبيعيــين أو االعتبــاريين المنخــرطين فــي صــنع أو بيــع أو   

ــ ــغ أو معــدات الصــنع التــي ُتســتعمل فــي صــنع توزي ع أو تخــزين أو شــحن أو اســتيراد أو تصــدير منتجــات التب
منتجات التبغ أال يوردوا هذه المنتجات إال بالكميات التي تحددها السلطات الوطنية المختصة والتي تتناسب مـع 

  االستهالك أو االستعمال في السوق المحلية.]
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صـنع  [جميـع األشـخاص الطبيعيـين واالعتبـاريين المنخـرطين فـي [ رف علـى كل طـيشترط [ ينبغي أن ]   -٧
المـواد الخـام والمـدخالت  [أو شـحن أو اسـتيراد أو تصـدير منتجـات التبـغ أو  عبـورأو  أو بيع أو توزيـع أو تخـزين

تبــغ ] / [ دوائــر صــناعة ال]] التــي تســتعمل فــي صــنع منتجــات التبــغ عمعــدات الصــنالالزمــة لمنتجــات التبــغ أو ] 
  .أن يبلغوا السلطات المختصة بجميع المعامالت المشبوهة ١-٥األنشطة المذكورة في المادة 

  
  ١٠المادة 

  البيع بواسطة شبكة اإلنترنت أو وسائل االتصال أو أي تكنولوجيا جديدة أخرى
اري [ يشترط كل طرف على جميع األشخاص االعتبـاريين والطبيعيـين المنخـرطين فـي عمليـات البيـع التجـ

أو معـدات الصـنع  للتبغ أو صنع أو بيع أو توزيع أو تخزين أو شحن أو استيراد أو تصدير التبغ أو منتجات التبـغ
التي ُتستعمل في صنع منتجات التبغ، ممن يزاولون األعمال التجاريـة عبـر شـبكة اإلنترنـت أو وسـائل االتصـال أو 

ن يتقيـــدوا بجميـــع االلتزامـــات ذات الصـــلة المشـــمولة بهـــذا أي أســـاليب أخـــرى للبيـــع باســـتخدام تكنولوجيـــات جديـــدة، أ
  ] وينبغي حظر بيع منتجات التبغ بالتجزئة بواسطة وسائل التوزيع السالفة الذكر.البروتوكول. 

  
  أو

  
التــي ُتســتعمل فــي صــنع منتجــات  معــدات الصــنع[ يحظــر كــل طــرف مبيعــات التبــغ أو منتجــات التبــغ أو 

  و وسائل االتصال أو أي أساليب أخرى للبيع باستخدام تكنولوجيات جديدة.]التبغ بواسطة شبكة اإلنترنت أ
  

  أو
  

معــامالت تتعلــق  أييشــترط كــل طــرف، علــى جميــع األشــخاص االعتبــاريين والطبيعيــين المنخــرطين فــي [   
جديدة، بمنتجات التبغ بواسطة شبكة اإلنترنت أو وسائل االتصال أو أي أساليب أخرى للبيع باستخدام تكنولوجيات 

  أن يتقيدوا بجميع االلتزامات ذات الصلة المشمولة بهذا البروتوكول.
  

يجوز لكل طرف أن يحظر مبيعات منتجات التبغ أو معـدات الصـنع بواسـطة شـبكة اإلنترنـت أو وسـائل   
  .]]للمستهلكين النهائيين ].]  االتصال أو أي أساليب أخرى للبيع باستخدام تكنولوجيات جديدة

  
  أو

  
ظر كل طرف مبيعات منتجات التبغ أو معدات الصنع بواسـطة شـبكة اإلنترنـت أو وسـائل االتصـال [ يح  

  أو أي أساليب أخرى للبيع باستخدام تكنولوجيات جديدة.
  

التبـــغ أو معــدات الصـــنع بواســطة شـــبكة اإلنترنــت أو وســـائل منتجــات لــم يحظـــر الطــرف مبيعـــات  اإذ  
ــع باســتخ ــع األشــخاص االتصــال أو أي أســاليب أخــرى للبي ــى جمي ــه أن يشــترط عل ــدة فعلي ــات جدي دام تكنولوجي

االعتبــاريين والطبيعيــين المنخــرطين فــي أي معاملــة تتعلــق بمنتجــات التبــغ بواســطة شــبكة اإلنترنــت أو وســائل 
ــدة أن يلتزمــوا بجميــع االلتزامــات ذات الصــلة  االتصــال أو أي أســاليب أخــرى للبيــع باســتخدام تكنولوجيــات جدي

مـن اتفاقيـة منظمـة الصـحة  ١٣ذا البروتوكول مع االحترام التام لاللتزامات المقررة بموجـب المـادة المشمولة به
  العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ.]
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  ١١المادة [ 
  

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

]  شــكال صــنع وتجــارة التبــغ ومنتجــات التبــغ [ ومعــدات الصــنع التــي ُتســتعمل فــي صــنع منتجــات التبــغعلــى جميــع أ
والمــواد الخــام والمــدخالت الالزمــة إلنتــاج منتجــات التبــغ،] فــي المنــاطق الحــرة، وذلــك باتخــاذ جميــع التــدابير ذات  [

تـدابير اقتفـاء األثـر ال الحصـر  الصلة كما هو منصوص عليه في هذا البروتوكول، وخصوصًا على سبيل المثـال
   هوية الزبون والتحقق منها والتدابير األمنية والوقائية. تحديدو وتحديد المنشأ، 

  
اسـتيرادها إلـى المنـاطق ُيحظر، فضًال عن ذلك، خلط منتجات التبغ بأي منتجـات أخـرى غيـر التبـغ عنـد   -٢

  تصديرها إلى المناطق الحرة. الحرة و
  

  )FCTC/COP/INB-IT/3/5 Rev.1 ن الوثيقة(النص أعاله مأخوذ م
  

  أو
  

  ١١المادة  [
  

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

صـلة على جميع المعامالت الخاصة بالتبغ ومنتجات التبغ فـي المنـاطق الحـرة، وذلـك باتخـاذ جميـع التـدابير ذات ال
  كما هو منصوص عليه في هذا البروتوكول. 

  
اسـتيرادها إلـى المنـاطق ُيحظر، فضًال عن ذلـك، خلـط منتجـات التبـغ بـأي منتجـات أخـرى غيـر التبـغ عنـد   -٢

  تصديرها منها.]و  الحرة
  

  )FCTC/COP/INB-IT/4/3 (النص أعاله مأخوذ من الوثيقة
  

  مكرر ١١المادة  [
  

  لجمركيةالمبيعات المعفاة من الرسوم ا
  

يتخذ كل طرف، في غضون ثالث سنوات من بدء نفاذ هذا البروتوكول بالنسبة إليـه، تـدابير فعالـة لحظـر 
أي ميزات ضريبية أو تنظيمية أو أي ميزات أخرى مطبقة في مناطق التجارة الحرة على التبغ أو منتجـات التبـغ أو 

لــك المبيعــات المخفضــة الضــرائب والمعفــاة مــن معــدات الصــنع التــي ُتســتعمل فــي صــنع منتجــات التبــغ، بمــا فــي ذ
  الرسوم الجمركية التي تباع إلى آحاد الزبائن.]

                                                           
البضــائع الــواردة، فيمــا يتعلــق بالرســوم تعنــي عبــارة "المنــاطق الحــرة" جــزءًا مــن إقلــيم الطــرف المتعاقــد ُتعتبــر فيــه عمومــًا      ١

  : المناطق الحرة).٢والضرائب على الواردات، خارج نطاق الجمارك، (اتفاقية كيوتو المنقحة، المرفق المحدد دال، الفصل 
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  )FCTC/COP/INB-IT/3/5 Rev.1 (النص أعاله مأخوذ من الوثيقة
  

  أو
  

  مكرر ١١المادة  [
  

  المبيعات المعفاة من الرسوم الجمركية
  

وتوكــول بالنســبة إليــه، تــدابير فعالــة [ يتخــذ كــل طــرف، فــي غضــون ثــالث ســنوات مــن بــدء نفــاذ هــذا البر   
  لحظر المبيعات المعفاة من الرسوم الجمركية [ في المناطق الحرة ].]

  
  أو
  

[ يتخــذ كــل طــرف، فــي غضــون ثــالث ســنوات مــن بــدء نفــاذ هــذا البروتوكــول بالنســبة إليــه، تــدابير فعالــة 
الحـرة علـى التبـغ أو منتجـات التبـغ  لحظر أي ميزات ضريبية أو تنظيميـة أو أي ميـزات أخـرى مطبقـة فـي المنـاطق

أو معدات الصنع التي ُتسـتعمل فـي صـنع منتجـات التبـغ، بمـا فـي ذلـك المبيعـات المخفضـة الضـرائب والمعفـاة مـن 
  الرسوم الجمركية والتي تباع إلى آحاد الزبائن.]

  
  أو    

  
ــ   ه، تــدابير فعالــة [ يتخــذ كــل طــرف، فــي غضــون ثــالث ســنوات مــن بــدء نفــاذ هــذا البروتوكــول بالنســبة إلي

  إلخضاع أي مبيعات معفاة من الرسوم الجمركية لجميع أحكام هذا البروتوكول.]]
  

  )FCTC/COP/INB-IT/4/3 (النص أعاله مأخوذ من الوثيقة
  
  

  األفعال المخالفة للقانونالجرائم الباب الرابع: 
  ١٢١المادة 

  بما في ذلك األفعال اإلجراميةالمشروع القانوني التصرف غير 
  
، مـا يلـزم مـن تـدابير تشـريعية وتـدابير الـداخلي المحلـييصدر كل طرف، رهنـًا بالمبـادئ األساسـية لقانونـه   -١

  :الداخلي المحلي بموجب قانونهمشروعة قانونية أخرى لجعل التصرفات التالية غير 
  

صـــنع التبـــغ أو منتجـــات التبـــغ أو معـــدات الصـــنع التـــي تســـتعمل فـــي صـــنع منتجـــات التبـــغ، أو   (أ)
بالجملــة، أو الوســاطة فيهــا، أو بيعهــا، أو نقلهــا، أو توزيعهــا، أو تخزينهــا، أو شــحنها، أو اســتيرادها  بيعهــا

  بما يخالف نصوص هذا البروتوكول؛ 
  

                                                           
  .FCTC/COP/INB-IT/4/4هذا النص مأخوذ من الوثيقة     ١
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صنع التبغ أو منتجات التبغ أو معدات الصـنع التـي تسـتعمل فـي صـنع منتجـات التبـغ،   )١(  (ب)  
عهـا، أو نقلهـا، أو توزيعهـا، أو تخزينهـا، أو شـحنها، أو أو بيعها بالجملة، أو الوساطة فيها، أو بي

ـــــدمغات  ـــــات األخـــــرى، أو دون ال اســـــتيرادها، أو تصـــــديرها دون دفـــــع الرســـــوم والضـــــرائب والجباي
الضـــريبية المنطبقـــة، أو دون عالمـــات التوســـيم الفريـــدة، أو دون أي عالمـــات أو بطاقـــات توســـيم 

  أخرى مقررة؛ 
  

تهريب التبغ أو منتجات التبـغ أو معـدات الصـنع التـي  أخرى تخصأفعال تصرفات أي   )٢(
  )؛١تستعمل في صنع منتجات التبغ ولم تشملها الفقرة (ب)(

  
تقليد منتجـات التبـغ أو معـدات الصـنع التـي تسـتعمل فـي صـنع منتجـات التبـغ، أو تقليـد   )١(  (ج)

  التغليف أو الدمغات الضريبية المنطبقة أو العالمات أو بطاقات التوسيم؛ 
  

البيع بالجملة، أو الوساطة، أو البيع، أو النقل، أو التوزيـع، أو التخـزين، أو الشـحن، أو   )٢(
االستيراد أو التصدير فيما يتعلق بمنتجـات التبـغ المقلـدة أو معـدات الصـنع المقلـدة التـي تسـتعمل 

مــات أو فــي صــنع منتجــات التبــغ، أو الدمغــة الضــريبية المقلــدة، أو العالمــات المقلــدة أو أي عال
  بطاقات أخرى؛ 

  
طمـــــس الـــــدمغات الضـــــريبية وعالمـــــات التعريـــــف الفريـــــدة أو أي عالمـــــات أو بطاقـــــات   )٣(

موضوعة على التبغ أو منتجات التبغ أو معدات الصنع التي تسـتعمل فـي صـنع منتجـات التبـغ، 
طريقــة أو تزويرهــا أو إزالتهــا أو تبــديلها أو التــدخل فيهــا بــأي طريقــة كانــت للحصــول مباشــرة أو ب

  غير مباشرة على مزية أو مكسب مالي أو مكسب مادي آخر؛ 
  

خلط منتجات التبغ بمنتجات أخرى غير التبغ في مجرى التقدم عبر سلسلة توريد منتجات التبـغ،   (د)
بمــا فــي ذلــك مراحــل التخــزين واإليــداع فــي المســتودعات والعبــور والنقــل واالســتيراد والتصــدير، ألغــراض 

  تجات التبغ؛ إخفاء أو تمويه من
  

اســـتخدام شـــبكة اإلنترنـــت أو وســـائل االتصـــال أو أي أســـاليب أخـــرى تســـتخدم فيهـــا التكنولوجيـــات   [(ه)
المتطورة لبيع التبغ أو منتجات التبغ أو معدات الصنع التي تستعمل فـي صـنع منتجـات التبـغ بمـا يخـالف 

  )١٠لمادة (الصياغة الختامية تنتظر حصيلة مناقشة اأحكام هذا البروتوكول؛ ] 
  

علــى تبــغ أو منتجــات تبــغ أو معــدات صــنع  ٥حصــول أي شــخص يحمــل رخصــة طبقــًا للمــادة   (و)
ولكنــه لــم  ٥تســتعمل فــي صــنع منتجــات التبــغ مــن أي شــخص كــان ينبغــي أن يكــون مرخصــًا طبقــًا للمــادة 

  يرخص؛ 
  

ر غيــــر إعاقـــة أداء أي موظــــف رســــمي، أو أي موظـــف مكلــــف، لواجباتــــه المتعلقـــة بمنــــع االتجــــا  (ز)
المشــروع بــالتبغ أو منتجــات التبــغ أو معــدات الصــنع التــي تســتعمل فــي صــنع منتجــات التبــغ أو لواجباتــه 

  المتعلقة بالردع عن هذا االتجار غير المشروع أو كشفه أو التحقيق فيه أو القضاء عليه؛ 
  

إلـى  مقررة تقديم بيانات مادية كاذبة أو مضللة أو منقوصة، أو عدم تقديم أي معلومات  )١(  (ح)
غيـر المشـروع  أي موظف رسمي أو أي موظـف مكلـف عنـد أداء واجباتـه المتعلقـة بمنـع االتجـار

بـــالتبغ أو منتجـــات التبـــغ أو معـــدات الصـــنع التـــي تســـتعمل فـــي صـــنع منتجـــات التبـــغ أو واجباتـــه 
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التحقيق فيـه أو القضـاء عليـه، مـا لـم  المتعلقة بالردع عن هذا االتجار غير المشروع أو كشفه أو
  يكن ذلك مخالفًا للحق في االمتناع عن إدانة الذات؛ 

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

قيم التبغ أو منتجات التبغ أو معدات الصنع التي تسـتعمل فـي صـنع منتجـات التبـغ، أو عـن أي 
  محددة في هذا البروتوكول، لتحقيق أي من الغرضين التاليين:معلومات أخرى 

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

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

بـــغ، أو الالزمـــة منتجـــات التبـــغ أو معـــدات الصـــنع التـــي تســـتعمل فـــي صـــنع منتجـــات الت
  للردع عن هذا االتجار غير المشروع أو كشفه أو التحقيق فيه أو القضاء عليه؛

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

  زائفة؛ 
  
القانونيــة ر التصــرفات غيــالــداخلي، المحلــي، مــا هــي يحــدد كــل طــرف، رهنــًا بالمبــادئ األساســية لقانونــه   -٢

مـن هـذه المـادة التـي ستشـكل أفعـاًال إجراميـة، وأن يتخـذ التـدابير التشـريعية وغيرهـا  ١المـذكورة فـي الفقـرة المشروعة 
  الالزمة إلنفاذ هذا التحديد.

  
، التدابير التشريعية وغيرها الالزمة لتجريم الداخلي المحلييتخذ كل طرف، وفقًا للمبادئ األساسية لقانونه   -٣

  رفات التالية في حال ارتكابها عمدًا:التص
  

، بغـــرض إخفـــاء أو تمويـــه جرائمإجراميـــةتحويـــل أي ممتلكـــات أو نقلهـــا مـــع العلـــم بأنهـــا عائـــدات   (أ)
األصــلي الفعـل الجــرم المصـدر غيـر المشــروع لتلـك الممتلكـات أو مســاعدة أي شـخص ضــالع فـي ارتكـاب 

(اتفاقيـــة اإلفـــالت مـــن العواقـــب القانونيـــة لفعلتـــه؛ هـــذه الممتلكـــات علـــى  الـــذي تأتـــت منـــهالمخـــالف للقـــانون 
  )٢) بعد تعديل طفيف١(أ)(١-٦المادة  ١ة،ـة الجريمـمكافح

  
إخفــاء أو تمويــه الطبيعــة الحقيقيــة للممتلكــات أو مصــدرها أو مكانهــا أو كيفيــة التصــرف فيهــا أو   (ب)

(اتفاقيــة مكافحــة الجريمــة، اميــة؛ حركتهــا أو ملكيتهــا أو الحقــوق المتعلقــة بهــا مــع العلــم بأنهــا عائــدات إجر 
  ) بعد تعديل طفيف)٢(أ)(١-٦المادة 

  
(اتفاقيــة شــراء ممتلكــات أو حيازتهــا أو اســتخدامها مــع العلــم عنــد تلقيهــا بأنهــا عائــدات إجراميــة.   (ج)

  )، بعد تعديل طفيف)١(ب)(١-٦مكافحة الجريمة، المادة 
  

من هذه المادة، يتخذ كل طرف وفقًا للمبادئ  ٣و ٢للفقرتين فيما يتعلق باألفعال اإلجرامية، المحددة طبقًا   -٤
مـا يلـزم مـن تـدابير الفعـل المخـالف للقـانون الجريمة ومع مراعاة طبيعة وجسامة الداخلي، المحلي األساسية لقانونه 

  تشريعية وغيرها للنص على أن التصرفات غير القانونية التالية تشكل أفعاًال إجرامية:
                                                           

  طنية (اختصارًا: اتفاقية مكافحة الجريمة).اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الو     ١
الواردة في هذه المادة وما بعدها تعني تعـديًال غيـر جـوهري علـى الـنص األصـلي، مثـل تبـديل  "بعد تعديل طفيف"عبارة     ٢

  ن المصدر. ، واستعمال الفعل بدًال م"البروتوكول"بكلمة  "االتفاقية"، وتبديل كلمة "األطراف"بكلمة  ""الدول األطرافعبارة 
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  أو التواطؤ أو التآمر على ارتكابها؛فعل مخالف للقانون جريمة ارتكاب أي  المشاركة في  (أ)
  

  ؛فعل مخالف للقانونجريمةمحاولة ارتكاب أي   (ب)
  

  . فعل مخالف للقانون جريمة المساعدة أو التحريض أو الحث على ارتكاب أي  (ج)
  

  )١) بعد التعديل٢(ب)(١-٦(اتفاقية مكافحة الجريمة، المادة 
  

المحلـي فـي عـداد الجـرائم مـن هـذه المـادة، يـدرج كـل طـرف وفقـًا لقانونـه  ٣تنفيذ أو تطبيق الفقرة  ألغراض  -٥
األفعال اإلجرامية المحددة الداخلي، ضمن األفعال األساسية المخالفة للقانون، األصلية التي دّرت عائدات إجرامية 

  .اتوالتي تدر عائد من هذه المادة ٤و ٢وفقًا للفقرتين في الفقرتين 
  

الــذي يلــزم تــوافره فــي أي فعــل مخــالف للقــانون،  يجــوز االســتدالل علــى عنصــر العلــم أو النيــة أو الغــرض،  -٦
(اتفاقيـــة الموضــوعية. مالبســات الوقــائع الظـــروف الوقائيــة مــن هــذه المــادة، مــن  ٣المحــدد فــي الفقـــرة  علــى النحــو

  (و) بعد التعديل)٢-٦مكافحة الجريمة، المادة 
  

  ٢فق آراء)(توا ١٣المادة 
  

  مسؤولية األشخاص االعتباريين
  
تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير، بما يتفق مع مبادئها القانونية، إلرساء مسؤوليات األشـخاص   -١

مـــن هـــذا  ١٢للمـــادة  اً االعتبـــاريين عـــن التصـــرفات غيـــر المشـــروعة بمـــا فـــي ذلـــك األفعـــال اإلجراميـــة المحـــددة وفقـــ
  البروتوكول. 

بالمبــادئ القانونيــة لكــل طــرف، يجــوز أن تكــون مســؤولية األشــخاص االعتبــاريين جنائيــة أو مدنيــة أو  اً رهنــ  -٢
   إدارية.

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

  من هذا البروتوكول.  ١٢ة للماد اً وفقو  في القوانين واللوائح الوطنية األفعال اإلجرامية المحددة
  

  ١٤المادة 
  

  المالحقات القضائية والجزاءات
  
األشــخاص االعتبــاريين  إخضــاعلضــمان  طبقــًا لقانونــه الــوطني، ،يعتمــد كــل طــرف مــا قــد يلــزم مــن تــدابير  -١

ـــيهم مســـؤولية التصـــرفات غيـــر المشـــروعة  اً وفقـــبمـــا فيهـــا األفعـــال اإلجراميـــة المحـــددة ، والطبيعيـــين الـــذين تلقـــى عل
  ٢(توافق آراء). بما فيها الجزاءات المالية فّعالة ومتناسبة ورادعة جنائية أو غير جنائية لجزاءات ١٢ للمادة

  
  

                                                           
  تدل على تغيير جوهري في النص األصلي. "بعد التعديل" عبارة     ١
 إلى توافق اآلراء في الدورة الرابعة لهيئة التفاوض الحكومية الدولية. تم التوصل    ٢
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صــــالحيات قانونيــــة تقديريــــة يتيحهــــا قانونــــه الــــداخلي فيمــــا يتعلــــق  أييســــعى كــــل طــــرف إلــــى ضــــمان أن   -٢
 اً مــا فيهــا األفعــال اإلجراميــة المحــددة وفقــبالمالحقــة القضــائية لألشــخاص الرتكــابهم التصــرفات غيــر المشــروعة، ب

، تمــارس مــن أجــل تحقيــق الفعاليــة القصــوى لتــدابير إنفــاذ القــانون التــي تتخــذ بشــأن تلــك التصــرفات غيــر ١٢للمــادة 
المشـــروعة بمـــا فيهـــا األفعـــال اإلجراميـــة، مـــع إيـــالء االعتبـــار الواجـــب لضـــرورة ردع ارتكـــاب تلـــك التصـــرفات غيـــر 

  ١(توافق آراء). في ذلك األفعال المخالفة للقانون لجرائمفيها ا المشروعة بما
  
المبدأ القائل بأن توصيف التصرفات غيـر المشـروعة بمـا فيهـا األفعـال بليس في هذا البروتوكول ما يمس   -٣

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

  )٢٦(يعاد النظر في هذه الفقرة بعد مناقشة المادة لذلك القانون.  اً فيها األفعال اإلجرامية والمعاقبة عليها وفق
  

  ١٥المادة [ 

  تفتيش المباني وضبط األدلة

/ ] التــدابير األخــرى/ [ أو ] ]  و[  والتنفيذيــة واإلداريــة مــا يلــزم مــن التــدابير التشــريعية[ ف كــل طــر يعتمــد 
مــن أجــل التصــريح للســلطات  التــدابير الضــرورية ]/ [ التــدابير التشــريعية والتنظيميــة حســب قانونــه الــداخلي ] [

[ علـى أنشـطة إجراميـة محـددة  مـالعثـور علـى دليـل لالمختصة بتفتيش أي مبنى أو وعاء أو وسيلة نقـل أو مكـان 
فـي ذلـك التبـغ ومنتجـات التبـغ  بمـا[  للتحري عما إذا كانت قد ارتكبت أنشطة إجرامية وضبط ] ٢-١٢في المادة 

فــي ، كانــت هنــاك جريمــة قــد ارتكبــت ][ للتحقــق ممــا إذا  التــي تســتعمل فــي صــنع منتجــات التبــغ ومعــدات الصــنع
أي جريمـة مـن الجـرائم المحـددة ارتكـاب  [ االشـتباه فـي ]، بخصـوص ن ]كان قد ارتكب فعـل مخـالف للقـانوحالة 
عنــد  مــن هــذا البروتوكــول، وضــبط هــذا الــدليل ] ١٢ []/  ١-١٢[ فعــل مخــالف للقــانون حســب المــادة لمــادة فــي ا

  ]. لقانونه الداخلي []/  الوطني هلقانون[ وفقًا  [ والتحفظ عليه أو ضبطه ] ،العثور عليه
  
  أو

  
اإلداريــة أو التــدابير و أو التنفيذيــة أو والتنفيذيــة ل طــرف مــا قــد يلــزم مــن التــدابير التشــريعية [ يعتمــد كــ

المتعلــق بالفعــل علــى أن هنــاك جريمــة قــد ارتكبــت مــن الجــرائم المنصــوص عليهــا األخــرى لجمــع وحفــظ الــدليل 
  روتوكول.]]من هذا الب ١٢في المادة المخالف للقانون المشتبه في ارتكابه كما هو منصوص عليه 

  
  ١٦المادة 

  [ الضبط والمصادرة ][ مصادرة األصول وضبطها ]/ 

ظمهــا القانونيــة الداخليــة، مــا يلــزم مــن التــدابير لتيســير نُ  ضــمن حــد ممكــن، األطــراف، إلــى أقصــىتعتمــد [   -١
  ]:مصادرة ما يلي

  أو

                                                           
 تم التوصل إلى توافق اآلراء في الدورة الرابعة لهيئة التفاوض الحكومية الدولية.    ١
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مكنــة مــن أجــل تيســير أقــوى التــدابير المالــداخلي المحلــي [ تعتمــد األطــراف فــي إطــار نظامهــا القــانوني   
  يلي:] مصادرة ما

/ اإلجراميـة ] المخالفـة للقـانون ]/ [ [ األفعـال[المتأتيـة مـن عائـدات الجـرائم اإلجراميـة العائدات   (أ)[
[ األفعال اإلجراميـة المحـددة ]]]]/ ١-[ ١٢التي تشملها [ المـادة  [المشروعة ] القانونية التصرفات غير  [

أو الممتلكـات التـي تعـادل قيمتهـا قيمـة  حسـبما يحـدده الطـرف ] [ لبروتوكـولهـذا امن  ] ١٢وفقًا للمادة 
  ]تلك العائدات؛

  أو

مـن  ١٢المتأتية من األفعال اإلجرامية المحددة وفقًا للمـادة عائدات الجرائم العائدات اإلجرامية   [(أ)
  هذا البروتوكول أو الممتلكات التي تعادل قيمتها قيمة تلك العائدات؛]

اســـــتخدامها فـــــي  التـــــي ُيعتـــــزمأو المعـــــدات أو األدوات األخـــــرى التـــــي اســـــُتخدمت أو متلكـــــات الم  (ب)[
اإلجراميـة األفعال العائدات  / []]]١-[ ١٢التي تشملها [ المادة األفعال المخالفة للقانون الجرائم ارتكاب  [

  ].هذا البروتوكولمن  ] ١٢المحددة وفقًا للمادة 

  أو

أو األدوات األخــرى التــي اســُتخدمت أو يعتــزم اســتخدامها فــي [ ارتكــاب الممتلكـات أو المعــدات   [(ب)
  من هذا البروتوكول.]] ١٢المحددة وفقًا للمادة األفعال اإلجرامية الجرائم 

مـن هـذه  ١التعرف على أي من البنود المشار إليهـا فـي الفقـرة  إلتاحةاألطراف ما يلزم من التدابير تعتمد   -٢
  .ضبطها بغرض مصادرتها في نهاية المطاف تجميدها أو أو المادة أو تحديد منشئها

 (أ) ]١الفقـرة عائـدات الجـرائم المشـار إليهـا فـي ، على النحو المحدد في العائدات اإلجرامية [ ُبـدلتإذا   -٣
 ةالمـذكور للتـدابير  ال تلـك العائـدات،الممتلكـات،  هـذهإخضـاع تعـّين أو ُغيرت، جزئيـًا أو كليـًا، إلـى ممتلكـات أخـرى 

  .في هذه المادة

 (أ) ]١فـي الفقـرة عائـدات الجـرائم [ المشـار إليهـا [ على النحو المحدد  العائدات اإلجراميةاختلطت إذا   -٤
الممتلكات للمصادرة في حدود القيمة المقـدرة للعائـدات  هذهوجب إخضاع  ممتلكات اكُتسبت من مصادر مشروعةب

  .الضبطيةميد أو بالتجالمختلطة، دون مساس بأي صالحيات تتعلق 

العائـدات أيضًا للتدابير المشار إليها في هذه المادة، على النحو ذاته وبالقدر نفسه المطبقين على تخضع   -٥
، اإليــرادات أو المنــافع األخــرى (أ)]١فــي الفقــرة عائــدات الجــرائم [ المشــار إليهــا [ علــى النحــو المحــدد  اإلجراميــة

 ُغيــــــرت إليهــــــا العائــــــداتأو ، أو مــــــن الممتلكــــــات التــــــي ُبــــــدلت ت الجــــــرائمعائــــــداالعائــــــدات اإلجراميةالمتأتيــــــة مــــــن 
  .عائدات الجرائم العائدات اإلجرامية ، أو من الممتلكات التي اختلطت بهاُحولت إليها عائدات الجرائماإلجرامية

هــذه المــادة يخــول كــل طــرف محاكمــه أو ســلطاته المختصــة األخــرى أن تــأمر بإتاحــة الســجالت ألغــراض   -٦
بذريعــة العمــل بأحكــام هــذه الفقــرة  تتنصــل مــنوال يجــوز لألطــراف أن  ضــبطها.مصــرفية أو الماليــة أو التجاريــة أو ال

  .] أو أي قاعدة أخرى معادلةالعام  العرفيأو أي قاعدة خاصة بالدخل في القانون [ السرية المصرفية  قواعد
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للعائـدات المصـدر المشـروع  يفصـح عـن أن الجـاني أن تشـترط علـىلألطراف أن تنظر في إمكانية يجوز   -٧
المزعومــة أو الممتلكــات األخــرى المعرضــة للمصــادرة، بقــدر مــا يتفــق ذلــك مــع مبــادئ لعائــدات الجريمــة اإلجراميــة 

  .ومع طبيعة اإلجراءات القضائية واإلجراءات األخرىالداخلي  المحليقانونها 

  .اف الثالثة الحسنة النيةيجوز تفسير أحكام هذه المادة بما يخل بحقوق األطر ال   -٨

فــي هــذه المــادة مــا يخــل بمبــدأ وجــوب تحديــد وتنفيــذ التــدابير التــي تشــير إليهــا وفقــًا ألحكــام القــانون لــيس   -٩
  .للطرف ورهنًا بتلك األحكام المحلي

باالحتفـــــاظ ، أن يســـــمح ١٨وال بأحكـــــام المـــــادة  للطـــــرف، مـــــع عـــــدم اإلخـــــالل بأحكـــــام هـــــذه المـــــادةيجـــــوز   -١٠[
المخالفــة  اإلجراميــةاألفعــال اســتخدامها فــي  يعتــزمت أو المعــدات أو األدوات األخــرى التــي اســتخدمت أو الممتلكــاب

التـدريب وٕانفـاذ القـانون، وذلـك شـريطة إتـالف المـواد المصـادرة  السـتعمالها فـي ،المشمولة بهـذا البروتوكـولللقانون و 
  ].االستعمالبعد هذا ضر بالبيئة بأساليب ال ت

  
  ١٧المادة 

  دفوعات الخاصة بالمضبوطاتالم

أن  ، وفقًا لقانونها الـداخلي،لألطراف ينبغي غالقضاء على االتجار غير المشروع بمنتجات التبألغراض 
مبلــغ  تحصــيلمــا يلــزم مــن التــدابير التشــريعية والتــدابير األخــرى التــي تخــول الســلطات المختصــة  فــي اعتمــادتنظــر 

المضـــبوط أو  ٍ◌] التبـــغ[  ردّ أو مســـتورد أو مصـــ أو صـــانع ] منـــتج[  التـــي لـــم تُـــدفع مـــنيعـــادل الضـــرائب والرســـوم 
  . منتجات التبغ إنتاجالتي تستعمل في  ]معدات الأو [ منتجات التبغ 

  ١٨المادة 

  [ التخلص ]]/  اإلتالف[ 

 منتجـــات التبـــغو المهربـــة و  المقلـــدةوالســـجائر  والتبـــغ جميـــع معـــدات الصـــنع[ فـــورًا ] تُتلـــف [ يجـــوز أن ]   -١
يــتم هــذا اإلتــالف [ يجــوز أن ] . و[ أو أن يــتم الــتخلص منهــا طبقــًا للقــانون [ الــوطني ]/ [ المحلــي ]]رى األخــ

بعـد االنتهـاء مـن أي إجـراءات قانونيـة تتعلـق بمنتجـات التبـغ  [ إلى أقصى حد ممكـن ] غير مضرة بالبيئة بأساليب
  المعنية.

فــي صــنع  التــي ُتســتعملالصــنع  ومعــداتجــات التبــغ التبــغ ومنت غيــر يجــوز االحتفــاظ بــالمواد المصــادرة [  -٢[
بعد  [ألغراض التدريب ولغيرها من أغراض إنفاذ القانون  [ أو يمكن نقلها إلى أطراف أخرى ] ]،[]  منتجات التبغ

  .]االنتهاء من أي إجراءات قانونية تتعلق بالمواد المعنية ]

التبكيــر ذ األطــراف التــدابير الالزمــة مــن أجــل تتخــ] [ يجــوز أن ] ١-١٨[ دون اإلخــالل بأحكــام المــادة   -٣
يكون قد تم اإلشهاد من تلك المواد  ذات كميات صغيرةإتالف التبغ ومنتجات التبغ التي تم ضبطها وقبول عينات ب

[ ويسـمح باالحتفـاظ بكميـات صــغيرة مـن هـذه المـواد بوصـفها عينـات تــم ] حسـب األصـول باعتبارهـا أدلـة. عليهـا
  األصول باعتبارها أدلة ]. اإلشهاد عليها حسب
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  ١(توافق آراء) ١٩المادة 

  أساليب التحري الخاصة
تســمح بــذلك، وفــي حــدود الــداخلي المحلــي يتخــذ كــل طــرف، إذا كانــت المبــادئ األساســية لنظامــه القــانوني   -١

ئــم ألســلوب ، مــا يلــزم مــن تــدابير تتــيح االســتخدام المالالــداخلي المحلــيإمكانياتــه، وبالشــروط المحــددة فــي قانونــه 
التســــليم المراقــــب، وكــــذلك الســــتعمال أســــاليب التحــــري الخاصــــة األخــــرى، حيثمــــا اعتُبــــرت مالئمــــة، مثــــل الترصــــد 
اإللكترونـــي أو غيـــره مـــن أشـــكال الترصـــد والعمليـــات المســـتترة مـــن جانـــب ســـلطاته المختصـــة داخـــل إقليمـــه بغـــرض 

تي ُتستعمل فـي صـنع منتجـات بغ أو معدات الصنع الالمكافحة الفعالة لالتجار غير المشروع بالتبغ أو منتجات الت
  التبغ.

المشـمولة بهـذا البروتوكـول، علـى أن األفعـال المخالفـة للقـانون الجـرائم التحـري عـن تشجع األطراف، بغيـة   -٢
اتفاقــات أو ترتيبــات مالئمــة ثنائيــة أو متعــددة األطــراف الســتخدام األســاليب الُمشــار إليهــا فــي  ، عنــد الضــرورة،تبــرم
  . من هذه المادة في سياق التعاون على الصعيد الدولي ١لفقرة ا
استخدام أساليب تُتخذ قرارات  من هذه المادة ٢اتفاق أو ترتيب على النحو المبين في الفقرة  غياب أيفي   -٣

كــل حالــة علــى حــدة، ويجــوز أن تراعــى فيهــا، عنــد الضــرورة، حســب التحــري الخاصــة هــذه علــى الصــعيد الــدولي 
   .ات المالية والتفاهمات المتعلقة بممارسة الوالية القضائية من جانب األطراف المعنيةالترتيب

مــع  تعــاوناألطــراف بأهميــة وضــرورة التعــاون والمســاعدة علــى الصــعيد الــدولي فــي هــذا المجــال، وتتقــر   -٤
       .هذه المادةبلوغ المرامي المحددة في ل الالزمةتنمية القدرة  علىبعضها البعض ومع المنظمات الدولية 

  الباب الخامس: التعاون الدولي
  ٢٠المادة 

  
  العامةتبادل المعلومات 

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

ـــاً و المنصـــوص عليهـــا فـــي اتفاقيـــة منظمـــة الصـــحة العالميـــة اإلطاريـــة بشـــأن مكافحـــة التبـــغ،  ـــوطنيبالقـــانون  رهن  ال
  ١(توافق آراء)، وحسب االقتضاء عن جملة أمور ومنها مسائل من قبيل ما يلي: الداخلي

  
التبـغ أو منتجـات التبـغ أو معـدات بالمضبوطات مـن بضبطيات بشكل مجمع التفاصيل الخاصة   (أ)

المنتجات، وأوصاف المضبوطات الضبطيات الصنع التي تستعمل في صنع منتجات التبغ، وكمية وقيمة 
وتواريخ وأماكن الصنع؛ والعالمات التجارية المقلدة والعالمات التجارية األصـلية، والضـرائب الُمتهـرب مـن 

  ١(توافق آراء)دفعها؛ 
  

ــــغ  اســــتيراد التبــــغ أو منتجــــات التبــــغ أو معــــدات الصــــنع  (ب) التــــي تســــتعمل فــــي صــــنع منتجــــات التب
مبيعاتهـا المعفـاة مـن الرسـوم الجمركيـة، وكميـة إنتاجهـا ومبيعاتهـا المدفوعـة الضـرائب و  وعبورهـاوتصديرها 
  ١(توافق آراء) أو قيمته؛

                                                           
 توافق اآلراء في الدورة الرابعة لهيئة التفاوض الحكومية الدولية.تم التوصل إلى     ١
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  ]؛الخاصة باإلنتاج الزراعي للتبغالبيانات   (ج)[
السائدة وأساليب اإلخفاء وأساليب العمل المتبعة فـي االتجـار غيـر المشـروع بـالتبغ أو االتجاهات   (د)

  ١(توافق آراء) صنع منتجات التبغ؛ منتجات التبغ أو معدات الصنع التي تستعمل في
  ١(توافق آراء) .األطراف مناسبة حسبما تتفق عليهمعلومات أخرى أي   )ه(

األطراف مع بعضها البعض ومع المنظمات الدولية المختصة على بناء قدرة األطراف على جمـع تتعاون   -٢
  ١توافق آراء) .المعلومات وتبادلها

مـا لـم يـذكر الطـرف المرسـل  والستعمال األطراف وحـدها،سرية ورة أعاله المذكاألطراف المعلومات تعتبر   -٣
  ١(توافق آراء). خالف ذلك

  ٢١المادة 

  عن اإلنفاذ تبادل المعلوماتإنفاذ 

ـــًا بالقـــانون األطـــراف تتبـــادل  أي معاهـــدة دوليـــة ســـارية أو أحكـــام الـــداخلي الـــوطني حســـب االقتضـــاء ورهن
هــذه المعلومــات  الـذي يبــرر احتياجاتــه إلـىنهــا أو بنـاًء علــى طلــب مـن الطــرف بمبــادرة مو  المعلومـات الــواردة أدنـاه،

أو معــدات الصـنع التــي تسـتعمل فــي صـنع منتجــات [ للكشـف عـن االتجــار غيـر المشــروع بـالتبغ أو منتجــات التبـغ 
  أو للتحقيق في هذا االتجار غير المشروع: ] التبغ

  ١(توافق آراء) والطبيعيين المعنيين؛الترخيص الخاصة باألشخاص االعتباريين سجالت   (أ)

الخاصـــة بتحديـــد ورصـــد ومقاضـــاة األشـــخاص االعتبـــاريين أو الطبيعيـــين الضـــالعين المعلومـــات   (ب)
االتجــار غيــر المشــروع بــالتبغ أو منتجــات التبــغ أو معــدات الصــنع التــي تســتعمل فــي صــنع منتجــات  فــي
  ١(توافق آراء) ؛التبغ

  ١توافق آراء)( ؛والمقاضاةالتحقيق سجالت   (ج)

 بـالواردات والصـادرات والمبيعــات المعفـاة مـن الرسـوم الجمركيـة مــنالمـدفوعات الخاصـة سـجالت   (د)
  ١(توافق آراء) ؛التبغ أو منتجات التبغ أو معدات الصنع التي تستعمل في صنع منتجات التبغ

الصـنع التـي  التبـغ أو منتجـات التبـغ أو معـداتبالمضـبوطات مـن بضـبطيات التفاصيل الخاصة   (ه)
تستعمل في صنع منتجات التبغ، بما في ذلك من معلومات مرجعية عن القضية حسب االقتضاء، وكمية 

ــــواريخ وأمــــاكن الصــــنع، المضــــبوطات الضــــبطيات وقيمــــة  ــــات الضــــالعة، وت وأوصــــاف المنتجــــات، والكيان
  ١(توافق آراء)وأساليب العمل بما فيها وسائل النقل واإلخفاء والتوجيه والكشف. 

                                                           
 تم التوصل إلى توافق اآلراء في الدورة الرابعة لهيئة التفاوض الحكومية الدولية.    ١
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تســتعمل األطــراف المعلومــات الــواردة إليهــا بموجــب هــذه المــادة حصــرًا لبلــوغ األغــراض المنشــودة مــن هــذا 
البروتوكول. ويجـوز لألطـراف أن تحـدد عـدم جـواز تمريـر هـذه المعلومـات بـال موافقـة مـن الطـرف الـذي أرسـل هـذه 

  ١(توافق آراء)المعلومات. 
  ١(توافق آراء) ٢٢المادة 

  سرية المعلومات وحمايتهاتبادل المعلومات: 

 ٢١و ٢٠المشـار إليهـا فـي المـواد التي يتم تزويدها بالبيانات  السلطات الوطنية المختصةكل طرف يعين   -١
  .عن طريق أمانة االتفاقية بهذا التعييناألطراف في هذا البروتوكول  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 تبادلهاعلى و 

  ١(توافق آراء) ٢٣المادة 

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

علـى تـوفير  المختصـة واإلقليميـة المنظمات الدولية و/ أو عن طريقعضها البعض األطراف مع بتتعاون   -١
المنشودة من  األغراضالتدريب والمساعدة التقنية والتعاون في المسائل العلمية والتقنية والتكنولوجية، من أجل بلوغ 

فـي  ا المناسـبةت أو التكنولوجيـوقـد تشـمل هـذه المسـاعدة نقـل الخبـرا، حسبما تتفق عليه فيمـا بينهـا. هذا البروتوكول
وٕادارة المعلومــــات، وحمايــــة البيانــــات  ٕانفــــاذ القــــوانين، واقتفــــاء األثــــر وتحديــــد المنشــــأ،و  جمــــع المعلومــــات،مجــــاالت 

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

 أياتفاقـــات أو ترتيبـــات ثنائيـــة أو متعـــددة األطـــراف أو  أي ، حســـب االقتضـــاء،طـــرافاأليجـــوز أن تبـــرم   -٢
والتعــــاون فــــي المســــائل العلميــــة والتقنيــــة  والمســــاعدة التقنيــــةالتــــدريب اتفاقــــات أو ترتيبــــات أخــــرى مــــن أجــــل تعزيــــز 

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

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

  ٢(توافق آراء) ٢٤المادة 

  مرتكبيها  ومقاضاةاألفعال المخالفة للقانون الجرائم المساعدة والتعاون: التحقيق في 

                                                           
 تم التوصل إلى توافق اآلراء في الدورة الرابعة لهيئة التفاوض الحكومية الدولية.    ١

فــي انتظــار البــت فــي إدراج عبــارة اء فــي الــدورة الرابعــة لهيئــة التفــاوض الحكوميــة الدوليــة، تــم التوصــل إلــى توافــق اآلر     ٢
 "معدات الصنع" في هذه المادة.
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 بواسـطةلتعزيـز التعـاون ، عنـد االقتضـاء، جميـع التـدابير الضـرورية ، وفقـًا لقانونهـا الـداخلياألطـرافتتخذ   -١
الضــالعين فــي  األشــخاص االعتبــاريين أو الطبيعيــين ترتيبــات متعــددة األطــراف أو إقليميــة أو ثنائيــة ألغــراض منــع

وكشفهم  ] التي تستعمل في صنع منتجات التبغ عدات الصنع[ أو ماالتجار غير المشروع بالتبغ أو منتجات التبغ 
  .ومعاقبتهم ومقاضاتهموالتحقيق معهم 

السلطات اإلدارية والتنظيمية والسلطات المعنية بإنفاذ القانون وسائر السـلطات  تتعاون أن يكفل كل طرف  -٢
تســتعمل فــي صــنع  معــدات الصــنع التــي[ أو لمكافحــة االتجــار غيــر المشــروع بــالتبغ أو منتجــات التبــغ  المخصصــة

 المناسبة المعلومات وتتبادلبما فيها السلطات القضائية، حيثما كان القانون الداخلي يسمح بذلك) ( ] منتجات التبغ
  الداخلي.الشروط المنصوص عليها في قانونه  في حدودعلى الصعيدين الوطني والدولي 

  ٢٥المادة 
  السيادة [ احترام ]/ [ صون واحترام ]/ صون

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

مارســة الواليــة إقلــيم دولــة أخــرى بم فــيأن يقــوم فــي ألي طــرف  يعطــي الحــقفــي هــذا البروتوكــول مــا لــيس   -٢[
]/  الداخليبمقتضى قانونها  [ سلطات تلك الدولة األخرىعلى أداؤها حصرًا  يقتصرالقضائية وأداء الوظائف التي 

  [ بمقتضى قانونها الداخلي أو القانون الدولي ].]
  

  ٢٦المادة 

  الوالية القضائية

 المحــددة وفقــاً لــى األفعــال اإلجراميــة كــل طــرف مــا يلــزم مــن تــدابير لتأكيــد ســريان واليتــه القضــائية عيعتمــد   -١
  :أي من الحالتين التاليتينفي  ١-١٢ لمادةل

  أو في إقليم ذلك الطرف؛ُيرتكب الفعل المخالف للقانون ُترتكب الجريمة عندما   (أ)
] على متن سفينة ترفع علـم ذلـك الطـرف ُيرتكب الفعل المخالف للقانون ُترتكب الجريمة عندما [   (ب)
  .الفعل المخالف للقانون الجريمة ائرة مسجلة بموجب قوانين ذلك الطرف وقت ارتكابطعلى متن أو 

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 للقانونُترتكب الجريمة عندما   (أ)

أحـــد مــــواطني ذلـــك الطــــرف أو شـــخص عــــديم الفعــــل المخـــالف للقــــانون الجريمـــة يرتكــــب عنـــدما   (ب)
  أو الجنسية يوجد محل إقامته المعتاد في إقليم ذلك الطرف؛

                                                           
 تم التوصل إلى توافق اآلراء في الدورة الرابعة لهيئة التفاوض الحكومية الدولية.    ١
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  :يكون الفعل المخالف للقانون تكون الجريمة عندما  (ج)

 ]١٢[ /]١-١٢[حـددة وفقـًا للمـادة الماألفعـال المخالفـة للقـانون الجـرائم مـن واحدًا واحدة   )١(
  بهدف ارتكاب جريمة داخل إقليمه؛ هخارج إقليموُيرتكب وُترتكب 

وُترتكــب  ١-١٢المحــددة وفقــًا للمــادة األفعــال المخالفــة للقــانون الجــرائم مــن واحــدًا واحــدة   )٢(
األفعـال الجـرائم داخل إقليمه مـن فعل مخالف للقانون جريمة بهدف ارتكاب  هخارج إقليموُيرتكب 

  ,١-١٢ المحددة وفقًا للمادةالمخالفة للقانون 

يلــزم مــن تــدابير لتأكيــد ســريان واليتــه القضــائية علــى قــد يعتمــد كــل طــرف مــا  ٣٣و ٣١ألغــراض المــادتين   -٣
األفعال اإلجرامية المشمولة بهذا البروتوكول، وذلك عندما يكون الجاني المزعوم موجودًا في إقليمه وال يقـوم بتسـليم 

  ك الشخص بحجة وحيدة هي أنه من مواطنيه.ذل

يلـــزم مـــن تـــدابير لتأكيـــد ســـريان واليتـــه القضـــائية علـــى األفعـــال قـــد أيضـــًا أن يعتمـــد كـــل طـــرف مـــا يجـــوز   -٤
  .اإلجرامية المشمولة بهذا البروتوكول، وذلك عندما يكون الجاني المزعوم موجودًا في إقليمه وال يقوم بتسليمه

مــن هــذه المــادة، أو علــم بطريقــة  ٢أو  ١يمــارس واليتــه القضــائية بمقتضــى الفقــرة  ُأبلــغ الطــرف الــذيإذا   -٥
أو يتخـــذ إجـــراءًا قضـــائيًا بشـــأن  بمقاضـــاةأخـــرى، أن طرفـــًا أو أكثـــر مـــن األطـــراف األخـــرى يجـــري تحقيقـــًا أو يقـــوم 

هــدف تنســيق مــا الســلطات المختصــة التابعــة لهــذه األطــراف فيمــا بينهــا، حســب االقتضــاء، ب تتشــاورالتصــرف ذاتــه، 
  .إجراءاتتتخذه من 

المساس بقواعد القانون الدولي العام ال يحول هذا البروتوكول دون ممارسة أي واليـة قضـائية جنائيـة دون   -٦
  .الداخلي المحلي يؤكد الطرف سريانها وفقًا لقانونه

  ٢٧المادة  [

  التحقيقات المشتركة

ة أو متعـددة األطـراف تجيـز للسـلطات المختصـة المعنيـة األطراف في إبرام اتفاقات أو ترتيبات ثنائيـتنظر 
أو إجـراءات قضـائية  مقاضـاةأن تنشئ هيئات تحقيق مشتركة، فيما يتعلق بالمسـائل التـي هـي موضـع تحقيقـات أو 

يجــوز القيــام بالتحقيقــات المشــتركة  تفاقــات أو ترتيبــات مــن هــذا القبيــلفــي دولــة أو أكثــر. وفــي حــال عــدم وجــود ا
كل حالة على حدة. وتكفل األطراف المعنيـة االحتـرام التـام لسـيادة الطـرف الـذي سـيجري ذلـك التحقيـق  باالتفاق في
  ].داخل إقليمه

  
  ١(توافق آراء) ٢٨المادة 

  التعاون في مجال إنفاذ القانون
  :ما يلي من أجلالداخلي  المحليالقانوني واإلداري شى مع نظامه اتتم يعتمد كل طرف تدابير فعالة  -١

                                                           
 ض الحكومية الدولية.تمت الموافقة في اللجنة "ب" في الدورة الثالثة لهيئة التفاو     ١
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ودوائــــره المختصــــة، وٕانشــــاء تلــــك القنــــوات عنــــد  ووكاالتــــهقنــــوات االتصــــال بــــين ســــلطاته تعزيــــز   (أ)
عــن كــل جوانــب األفعــال اإلجراميــة  علــى نحــو مــؤمَّن وســريعالضــرورة، مــن أجــل تيســير تبــادل المعلومــات 

  المشمولة بهذا البروتوكول؛

إنفـاذ  وكـاالت، والشـرطة وسـائر ، والجمـاركوالوكـاالتالسـلطات  فيمـا بـينالتعاون الفعـال  ضمان  (ب)
  ؛المختصة القانون

ـــة فيمـــا يتعلـــقعلـــى إجـــراء التحريـــات  مـــع األطـــراف األخـــرىالتعـــاون   (ج) باألفعـــال  فـــي قضـــايا معين
  :وذلك بخصوص ما يلياإلجرامية المشمولة بهذا البروتوكول، 

وأمـاكن نون األفعـال المخالفـة للقـاالجرائم األشخاص المشتبه في ضلوعهم في تلك هوية   )١(
  وأنشطتهم، أو أماكن األشخاص المعنيين اآلخرين؛عادة وجودهم 

 الجرائمأو الممتلكات المتأتية من ارتكاب تلك عائدات الجرائم العائدات اإلجرامية حركة   )٢(
  ؛األفعال المخالفة للقانون

امها فـي اسـتخد ُيعتـزمالممتلكات أو المعدات أو األدوات األخرى التي تسـتخدم أو حركة   )٣(
  .األفعال المخالفة للقانون الجرائم ارتكاب تلك

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

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

  ؛اتصال

مــــع األطــــراف األخــــرى عــــن الوســــائل واألســــاليب المحــــددة التــــي  ذات الصــــلة المعلومــــاتتبــــادل   (و)
 بما فـي ،األفعال المخالفة للقانون الجرائميستخدمها األشخاص الطبيعيون أو االعتباريون في ارتكاب هذه 

، أو مزيفــة هويــات مزيفــة، أو وثــائق محــورة أو الطــرق ووســائل النقــل، واســتخدام االقتضــاء،وحســب  ذلــك
  وسائل أخرى إلخفاء أنشطتهم؛

وتنســــيق التــــدابير اإلداريــــة وغيرهــــا مــــن التــــدابير المتخــــذة حســــب  ذات الصــــلة المعلومــــاتتبــــادل   (ز)
  .المشمولة بهذا البروتوكولالمخالفة للقانون لألفعال للجرائم االقتضاء بغرض االكتشاف المبكر 

وضــع هــذا البروتوكــول موضــع النفــاذ تنظــر األطــراف فــي إبــرام اتفاقــات أو ترتيبــات ثنائيــة أو متعــددة بغيــة   -٢
وفقـًا  المعنيـة بإنفـاذ القـانون، وفـي تعـديل تلـك االتفاقـات أو الترتيبـات وكاالتهـااألطراف بشـأن التعـاون المباشـر بـين 

يجـــوز  ا القبيـــلا كانـــت موجـــودة بالفعـــل. وٕاذا لـــم تكـــن بـــين األطـــراف المعنيـــة اتفاقـــات أو ترتيبـــات مـــن هـــذإذ لـــذلك
باألفعـال بـالجرائم لألطراف أن تعتبـر هـذا البروتوكـول أسـاس التعـاون المشـترك فـي مجـال إنفـاذ القـانون فيمـا يتعلـق 

حســب االقتضــاء، اســتفادة تامــة مــن االتفاقــات أو المشــمولة بهــذا البروتوكــول. وتســتفيد األطــراف، المخالفــة للقــانون 
  المعنية بإنفاذ القانون. وكاالتهاتعزيز التعاون بين من أجل المنظمات الدولية أو اإلقليمية، الترتيبات، بما في ذلك 

عبــر  التجـار غيـر المشـروع األنشــطة  بغيـة التصـدياألطـراف إلـى التعـاون، فــي حـدود إمكانياتهـا، تسـعى   -٣
  .التكنولوجيا الحديثة بواسطةرتكب التي تُ و نتجات التبغ الحدود بم
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  ٢٩المادة 
  المتبادلة المشتركةالمساعدة اإلدارية 

[ وفقــــًا لُنظمهــــا القانونيــــة واإلداريــــة  األطــــراف بعضــــها الــــبعض، عنــــد الطلــــب أو بمبــــادرة منهــــا،تــــزود 
 إطـار يرهـا مـن القـوانين ذات الصـلة وفـيالتطبيـق السـليم للقـوانين الجمركيـة وغ ضـمنبالمعلومات التـي ت الداخلية،]

وكشـف هـذا  فـي صـنع منتجـات التبـغالمعدات التي تسـتعمل منع االتجار غير المشروع بالتبغ أو منتجات التبغ أو 
معلومــات ســرية ومقيــدة المــذكورة . وتعتبــر األطــراف المعلومــات االتجــار والتحقيــق فيــه والمقاضــاة عليــه ومكافحتــه

  الطرف المرسل خالف ذلك. ويمكن أن تشمل هذه المعلومات ما يلي: االستعمال، ما لم يحدد

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

حسـبما ورد  ،األفعال المخالفة للقانون الجرائماالتجاهات أو الوسائل أو الطرائق الجديدة الرتكاب   (ب)
  ؛١٢ في المادة

حســبما ورد فــي  ،األفعــال المخالفــة للقــانون الجــرائمعــرف أنهــا موضــوع الرتكــاب ع التــي يُ البضــائ  (ج)
، فضًال عن التفاصيل المتعلقة بوصف البضائع وتغليفها ونقلهـا وتخزينهـا والطرائـق المسـتخدمة ١٢المادة 

  فيما يتصل بها؛

الجــرائم مــن فعــًال جريمــة عــرف أنهــم ارتكبــوا الــذين يُ  [ الطبيعيــون أو االعتبــاريون ] األشــخاص  (د)[
أو ُيشـتبه فـي أنهـم [ ، أو كـانوا طرفـًا فـي ارتكابهـا ١٢في المادة األفعال المخالفة للقانون والمذكورة الواردة 

  ]]؛هذه األفعال المخالفة للقانون هذا القبيلمن فعل جريمة على وشك ارتكاب 

ر المتعلقــة بمراقبــة سلســلة التوريــد المخــاط تقــديرأي بيانــات أخــرى تســاعد الوكــاالت المعينــة علــى   )ه(
  .وغير ذلك من أغراض اإلنفاذ

  
  ٣٠١المادة 
  

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

مــن هــذا  ١٢] مــن المــادة ٤و ٣و ٢للفقــرات  [ قــاً وفواإلجــراءات القضــائية فيمــا يتصــل باألفعــال اإلجراميــة المحــددة 
  بعد التعديل) ١-١٨(اتفاقية مكافحة الجريمة، المادة البروتوكول. 

  
في أقصى نطاق ممكن بمقتضى قوانين الطرف متلقي الطلب ومعاهداته المتبادلة تقدم المساعدة القانونية   -٢

مالحقــات واإلجــراءات القضــائية المتعلقــة بــالجرائم التــي واتفاقاتــه وترتيباتــه ذات الصــلة، فيمــا يخــص التحقيقــات وال
مــن هــذا البروتوكــول فــي الطــرف مقــدم الطلــب.  ١٣يجــوز تحميــل أشــخاص اعتبــاريين مســؤوليتها بمقتضــى المــادة 

  بعد التعديل) ٢-١٨(اتفاقية مكافحة الجريمة، المادة 
  

                                                           
  .FCTC/COP/INB-IT/4/4هذا النص مأخوذ من الوثيقة     ١
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  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)
  

  تنفيذ عمليات التفتيش والضبط وتجميد األصول؛  (ج)
  

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

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

  
أو الممتلكـــات أو األدوات أو األشـــياء األخـــرى أو تحديـــد منشـــئها  عائـــدات الجـــرائمالتعـــرف علـــى   (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)
  

  بعد تعديل طفيف) ٣-١٨ة (اتفاقية مكافحة الجريمة، الماد
  
و متعـددة األطـراف، معاهدة أخرى، ثنائية أ أيليس في أحكام هذه المادة ما يخّل بااللتزامات الناشئة عن   -٤

  بعد التعديل) ٦-١٨(اتفاقية مكافحة الجريمة، المادة . اً أو جزئيّ  اً كليّ  المتبادلة تحكم أو ستحكم المساعدة القانونية
  
بهــذه المــادة إذا كانــت األطــراف  عمــالً مــن هــذه المــادة علــى الطلبــات المقدمــة  ٢٤إلــى  ٦تنطبــق الفقــرات   -٥

ادل المســاعدة القانونيــة. وٕاذا كانــت األطــراف مرتبطــة بمعاهــدة مــن هــذا القبيــل، المعنيــة غيــر مرتبطــة بمعاهــدة لتبــ
 بـدالً مـن هـذه المـادة  ٢٤إلى  ٦األحكام المقابلة في تلك المعاهدة، ما لم تتفق األطراف على تطبيق الفقرات  تطبق

يــة مكافحـة الجريمــة، المــادة (اتفاقمنهـا. وُتشــّجع األطـراف بشــدة علــى تطبيـق هــذه الفقـرات إذا كانــت تّيســر التعـاون. 
  بعد تعديل طفيف) ٧-١٨
  
األطراف سلطة مركزية تكون مسؤولة ومخولة بتلقي طلبات المساعدة القانونية المتبادلة وتقوم بتنفيذ  تعّين  -٦

تلك الطلبات أو بإحالتها إلى السـلطات المختصـة لتنفيـذها. وحيثمـا كـان للطـرف منطقـة خاصـة أو إقلـيم خـاص ذو 
قل للمســاعدة القانونيــة المتبادلــة، جــاز لــه أن يعــّين ســلطة مركزيــة منفــردة تتــولى المهــام ذاتهــا فيمــا يتعلــق نظــام مســت

بتلك المنطقة أو بذلك اإلقلـيم. وتكفـل السـلطات المركزيـة سـرعة وسـالمة تنفيـذ الطلبـات المتلقـاة أو إحالتهـا. وحيثمـا 
تنفيذه، تشّجع تلـك السـلطة المختصـة علـى تنفيـذ الطلـب تقوم السلطات المركزية بإحالة الطلب إلى سلطة مختصة ل

بسرعة وبصورة سليمة. ويخطر كل طـرف رئـيس أمانـة االتفاقيـة باسـم السـلطة المركزيـة المعينـة لهـذا الغـرض وقـت 
قيامــه بتصــديق هــذا البروتوكــول أو قبولــه أو إقــراره أو توكيــده الرســمي أو االنضــمام إليــه. وتوجــه طلبــات المســاعدة 

نية المتبادلة وأي مراسالت تتعلق بها إلى السلطات المركزية التي تعينها األطراف. وال يمس هذا الشرط بحـق القانو 
أي طـــرف فـــي أن يشـــترط توجيـــه مثـــل هـــذه الطلبـــات والمراســـالت إليـــه عبـــر القنـــوات الدبلوماســـية، وفـــي الحـــاالت 
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(اتفاقيــة مكافحــة المناســبة، إن أمكــن ذلــك.  العاجلــة، وحيثمــا تتفــق األطــراف المعنيــة، عــن طريــق المنظمــات الدوليــة
  بعد التعديل) ١٣-١٨الجريمة، المادة 

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

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

، علـى أن تؤكـد كتابـة علـى اً وفي الحاالت العاجلة، وحيثما تتفق األطراف على ذلك، يجـوز أن تقـدم الطلبـات شـفوي
  بعد التعديل) ١٤-١٨(اتفاقية مكافحة الجريمة، المادة الفور. 

  
  :يتضمن طلب المساعدة القانونية المتبادلة ما يلي  -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؛

  
للوقــــائع ذات الصــــلة، باســــتثناء مــــا يتعلــــق بالطلبــــات المقدمــــة بغــــرض تســــليم مســــتندات  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(
  

  ؛األدلة أو المعلومات أو التدابيرالغرض الذي تلتمس من أجله   (و)
  

  أحكام القانون الداخلي ذات الصلة باألفعال اإلجرامية وعقوبتها.]  [(ز)
  

  بعد التعديل) ١٥-١٨(اتفاقية مكافحة الجريمة، المادة 
  
ــًا   -٩ يجــوز للطــرف متلقــي الطلــب أن يطلــب معلومــات إضــافية عنــدما يبــدو أنهــا ضــرورية لتنفيــذ الطلــب وفق

(اتفاقيـة مكافحـة الجريمـة، المـادة . اخلي، أو عندما يكون من شـأن تلـك المعلومـات أن تسـهل ذلـك التنفيـذلقانونه الد
  بعد تعديل طفيف) ١٦-١٨
  

ينفَّـــــذ الطلـــــب وفقـــــًا للقـــــانون الـــــداخلي للطـــــرف متلقـــــي الطلـــــب، وبالقـــــدر الـــــذي ال يتعـــــارض مـــــع القـــــانون   -١٠
(اتفاقية مكافحة الجريمـة، المـادة . إلجراءات المحّددة في الطلبللطرف متلقي الطلب وعند اإلمكان، وفقًا ل الداخلي

  بعد تعديل طفيف) ١٧-١٨
  

ال يجـــوز للطـــرف الطالـــب أن ينقـــل المعلومـــات أو األدلـــة التـــي يـــزوده بهـــا الطـــرف متلقـــي الطلـــب، أو أن   -١١
الموافقـة المسـبقة مـن يستخدمها في تحقيقات أو مالحقات أو إجراءات قضائية غير تلك المذكورة فـي الطلـب، دون 

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 

إذا مـا ُطلـب منـه ذلـك. وٕاذا تعـّذر، فـي حالـة اسـتثنائية، توجيـه الكشف عنها وأن يتشاور مع الطرف متلقي الطلب، 



FCTC/COP/INB-IT/5/INF.DOC./4  Annex 3 

49 

(اتفاقيـة مكافحـة . إخطار مسبق، يقوم الطرف الطالب بإبالغ الطرف متلقي الطلـب، دون إبطـاء، عـن هـذا الكشـف
  بعد تعديل طفيف) ١٩-١٨الجريمة، المادة 

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

أن يبلّـغ الطـرف  فعليـهباستثناء القدر الالزم لتنفيذه. وٕاذا تعذر على الطرف متلقي الطلـب أن يمتثـل لشـرط السـرية، 
  بعد تعديل طفيف) ٢٠-١٨(اتفاقية مكافحة الجريمة، المادة . الطالب بذلك على وجه السرعة

  
ليم طرف، بصفة شاهد أو خبيـر، أمـام السـلطات القضـائية عندما يتعّين سماع أقوال شخص موجود في إق  -١٣

لطرف آخر، حيثما أمكن ووفقًا للمبادئ األساسية للقانون الداخلي، يجوز للطرف األول أن يسمح، بناًء على طلب 
الطرف اآلخر، بعقد جلسة استماع عن طريق الفيديو إذا لم يكن ممكنًا أو مستصوبًا مثول الشخص المعني بنفسـه 

قلــيم الطــرف الطالــب. ويجــوز لألطــراف أن تتفــق علــى أن تتــولى إدارة جلســة االســتماع ســلطة قضــائية تابعــة فــي إ
-١٨(اتفاقيــة مكافحــة الجريمــة، المــادة . للطــرف الطالــب وأن تحضــرها ســلطة قضــائية تابعــة للطــرف متلقــي الطلــب

  بعد تعديل طفيف) ١٨
  

  :يجوز رفض تقديم المساعدة القانونية المتبادلة  -١٤
  

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

أو  نظامــــه العــــامإذا 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)

كـان الفعـل كانت تلك الجريمـة خاضـعة ، إذا فعل مماثل مخالف للقانون جريمة مماثلةأن أي المطلوب بش
  لتحقيق أو مالحقة أو إجراءات قضائية في إطار واليته القضائية؛قيد ا

  
  )(ب)٩-٤٦(اتفاقية مكافحة الفساد، المادة  ؛] عندما تتعلق الطلبات بأمور تافهة  [(د)

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

  .بالمساعدة القانونية المتبادلة
  

  بعد تعديل طفيف) ٢١-١٨(اتفاقية مكافحة الجريمة، المادة 
  

بعـد  ٢٣-١٨ة، المـادة ـ(اتفاقيـة مكافحـة الجريمـ أسباب أي رفض لتقديم المساعدة القانونية المتبادلـة. تبيَّن  -١٥
  ف)تعديل طفي

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

  )٨-١٨(اتفاقية مكافحة الجريمة، المادة 
  

علــى  اً ال يجــوز لألطــراف أن تــرفض طلــب مســاعدة قانونيــة متبادلــة لمجــرد اعتبــار أن الجــرم ينطــوي أيضــ  -١٧
  بعد تعديل طفيف) ٢٢-١٨فاقية مكافحة الجريمة، المادة (اتمسائل مالية. 

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

التجريم. بيد أنه يجوز للطرف متلقي الطلب، عندما يرى ذلك مناسبًا، أن يقدم المساعدة، بالقدر الـذي يقـرره حسـب 
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(اتفاقيـة . قديره، بصرف النظر عما إذا كان التصرف يمّثل جريمة بمقتضى القانون الداخلي للطرف متلقي الطلـبت
  بعد تعديل طفيف) ٩-١٨مكافحة الجريمة، المادة 

  
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 زمنيــةأي  إلــى أقصــى حــد ممكــن يقترحهــا الطــرف الطالــب، والتــي يفضَّ
ويستجيب الطرف متلقي الطلب للطلبات المعقولة التي يتلقاها من الطرف الطالب بشأن التقدم المحرز في معالجة 

حاجتـــه إلـــى المســـاعدة الطلـــب. ويبّلـــغ الطـــرف الطالـــب الطـــرف متلقـــي الطلـــب، علـــى وجـــه الســـرعة، عنـــدما تنتهـــي 
  بعد تعديل طفيف) ٢٤-١٨(اتفاقية مكافحة الجريمة، المادة  لتمسة.الم
  

يجوز للطرف متلقي الطلب تأجيل المساعدة القانونية المتبادلة لكونها تتعارض مـع تحقيقـات أو مالحقـات   -٢٠
   فيف)بعد تعديل ط ٢٥-١٨(اتفاقية مكافحة الجريمة، المادة  .أو إجراءات قضائية جارية

  
من هذه المادة، أو قبل تأجيـل تنفيـذه  ١٤على الطرف متلقي الطلب، قبل رفض أي طلب بمقتضى الفقرة   -٢١

من هذه المادة، أن يتشاور مع الطرف الطالب للنظـر فيمـا إذا كـان يمكـن تقـديم المسـاعدة رهنـًا  ٢٠بمقتضى الفقرة 
لتلـك  فعليـه أن يمتثـللـب المسـاعدة رهنـًا بتلـك الشـروط، بما يراه ضروريًا من شـروط وأحكـام. فـإذا قبـل الطـرف الطا

  بعد تعديل طفيف) ٢٦-١٨(اتفاقية مكافحة الجريمة، المادة . الشروط
  

يتحمــل الطــرف متلقــي الطلــب التكــاليف العاديــة لتنفيــذ الطلــب، مــا لــم يتفــق الطرفــان علــى غيــر ذلــك. وٕاذا   -٢٢
لتحديــد الشــروط واألحكــام  فيتشــاور الطرفــانأو غيــر عاديــة، كانــت تلبيــة الطلــب تســتلزم أو ستســتلزم نفقــات ضــخمة 

 ٢٨-١٨(اتفاقيـة مكافحـة الجريمـة، المـادة  .التي سينفذ الطلب بمقتضاها، وكذلك تحديد كيفية تحمل تلـك التكـاليف
  بعد تعديل طفيف)

  
  في حالة تقديم طلب:  -٢٣
  

الوثــــائق أو المعلومــــات مــــن الســــجالت أو  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)

يـة موجـودة فـي حوزتـه وال مـن أي سـجالت أو وثـائق أو معلومـات حكوم اً من شروط، نسخ اً بما يراه مناسب
  يجيز قانونه الداخلي إتاحتها لعامة الناس.

  
  بعد التعديل) ٢٩-١٨ (اتفاقية مكافحة الجريمة، المادة

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

. أو تضـــع هـــذه األحكـــام موضـــع التطبيـــق العملـــي، أو تعززهـــا تحقيـــق األغـــراض المتوخـــاة مـــن أحكـــام هـــذه المـــادة،
  بعد تعديل طفيف) ٣٠-١٨(اتفاقية مكافحة الجريمة، المادة 
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  ٣١١المادة 
  

  تسليم المجرمين
  
مـــن هـــذا  ١٢مـــن المـــادة  ٤و ٣و ٢[ تنطبـــق هـــذه المـــادة علـــى األفعـــال اإلجراميـــة المحـــددة وفقـــا للفقـــرات   -١

  البروتوكول عندما:
  

فـي إقلـيم الطـرف متلقـي  اً موجـودالمطلـوب للتسـليم الذي هو موضع طلب التسليم كون الشخص ي  (أ)
  الطلب؛

  
عليـه بمقتضـى القـانون الـداخلي للطـرف  اً يكون الفعل اإلجرامي الذي يلـتمس بشـأنه التسـليم معاقبـ  (ب)

  الطالب والطرف متلقي الطلب؛
  

قصوى مـن الحـبس ف للقانون معاقبًا عليه بمدة عندما يكون الفعل المخالتكون عقوبة الجرم فترة   (ج)
] أو بعقوبـة أخـرى  أربـع سـنوات [ ]/ سـنة واحـدة تقـل عـن [ أو شكل آخر من الحرمان من الحرية لفترة ال

  أشد صرامة.
  

  ]التعديل) بعد ١-١٦(اتفاقية مكافحة الجريمة، المادة 
  

  أو
  
مــن هــذا البروتوكــول، عنــدما  ١٢للمــادة  اً لمحــددة وفقــتنطبــق هــذه المــادة علــى األفعــال اإلجراميــة التاليــة ا [  -١

فـي إقلـيم الطـرف متلقـي الطلـب وعلـى شـرط أن  اً موجـودالمطلـوب للتسـليم الذي هـو موضـع التسـليم يكون الشخص 
عليـه بمقتضـى القـانون الـداخلي لكـل مـن الطـرف الطالـب  اً يكون الفعل اإلجرامـي الـذي يلـتمس بشـأنه التسـليم معاقبـ

  الطلب: والطرف متلقي
  

تكــون عقوبــة الجــرم فتــرة عنــدما  ١٢مــن المــادة  ٤و ٢األفعــال اإلجراميــة المــذكورة فــي الفقــرتين   (أ)
قصوى من الحبس أو شكل آخر من الحرمان مـن الحريـة لفتـرة ال يكون الفعل اإلجرامي معاقبًا عليه بمدة 

  ] أو بعقوبة أخرى أشد صرامة؛ أربع سنوات [ ]/ سنة واحدة تقل عن [
  

المـذكورة باألفعـال اإلجراميـة بـالجرائم ذات الصـلة  ٤و ٣األفعال اإلجراميـة المـذكورة فـي الفقـرتين   ب)(
  .]١٢من المادة  ٣في الفقرة 

  
معاملـــة األفعـــال اإلجراميـــة مـــن هـــذه فعـــل عامـــل كـــل يألغـــراض تســـليم المجـــرمين فيمـــا بـــين األطـــراف، أن   -٢[
قوعهــا فحســب وٕانمــا أيضــًا فــي أقــاليم األطــراف التــي أكــدت والياتهــا التــي ارتكبــت ال فــي مكــان و  ألفعــال اإلجراميــةا

-FCTC/COP/INB ، الوثيقـةنص التفاوضمن  ٤-٣٣(المادة ] .٢٦من المادة  ٢أو الفقرة  ١القضائية وفقًا للفقرة 
IT/3/5 Rev.1(  

  
األفعــال لجــرائم افــي عــداد  اً يعتبــر كــل فعــل مــن األفعــال اإلجراميــة التــي تنطبــق عليهــا هــذه المــادة مــدرج  -٣

تلــك الخاضــعة للتســليم فــي أي معاهــدة لتســليم المجــرمين ســارية بــين األطــراف. وتتعهــد األطــراف بــإدراج اإلجراميــة 
                                                           

  .FCTC/COP/INB-IT/4/4هذا النص مأخوذ من الوثيقة     ١
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ا. ـمعاهدة لتسـليم المجـرمين تبـرم فيمـا بينهـ أيفي عداد الجرائم الخاضعة للتسليم في هذه األفعال اإلجرامية الجرائم 
  بعد التعديل) ٣-١٦(اتفاقية مكافحة الجريمة، المادة 

  
إذا تلقى طرف يعلق تسليم المجرمين على شرط وجود معاهدة طلب التسليم من طرف آخر ال يرتبط معه   -٤

بتلـك األفعـال اإلجراميـة التـي  أن يعتبر هذا البروتوكول السند القـانوني للتسـليم فيمـا يتعلـقيجوز له بمعاهدة تسليم، 
  بعد التعديل) ٤-١٦فحة الجريمة، المادة (اتفاقية مكاتنطبق عليها هذه المادة. 

  
األفعــال اإلجراميــة علــى األطــراف التــي ال تعلــق تســليم المجــرمين علــى شــرط وجــود معاهــدة أن تعتبــر تلــك   -٥

بعــد  ٦-١٦(اتفاقيــة مكافحــة الجريمــة، المــادة . تســتوجب التســليم فيمــا بينهــا الً التــي تنطبــق عليهــا هــذه المــادة أفعــا
  التعديل) 

  
للشـــروط التـــي يـــنص عليهـــا القـــانون الـــداخلي للطـــرف متلقـــي الطلـــب أو  اً تســـليم المجـــرمين خاضـــعيكـــون   -٦

معاهدات تسليم المجرمين المنطبقة، بما فـي ذلـك الشـرط المتعلـق بالحـد األدنـى للعقوبـة المسـوغة للتسـليم واألسـباب 
بعــد  ٧-١٦فحــة الجريمـة، المـادة (اتفاقيـة مكاالتـي يجـوز للطـرف متلقــي الطلـب أن يسـتند إليهـا فــي رفـض التسـليم. 

  تعديل طفيف)
  
بقوانينها الداخلية، إلى تعجيل إجراءات التسليم وتبسيط ما يتصـل بهـا مـن متطلبـات  اً تسعى األطراف، رهن  -٧

  بعد التعديل) ٨-١٦(اتفاقية مكافحة الجريمة، المادة إثباتية تتعلق بأي فعل إجرامي تنطبق عليه هذه المادة. 
  
بأفعـال إجراميـة م الطرف الذي يوجد الجاني المزعوم فـي إقليمـه بتسـليم ذلـك الشـخص فيمـا يتعلـق إذا لم يق  -٨

تنطبــق عليهــا هــذه المــادة، لســبب وحيــد هــو كونــه أحــد مواطنيــه، وجــب عليــه، بنــاًء علــى طلــب الطــرف الــذي يطلــب 
قــة القضــائية. وتتخــذ تلــك التســليم، أن يحيــل القضــية دون إبطــاء ال مبــرر لــه إلــى ســلطاته المختصــة بغــرض المالح

السلطات قرارها وتضطلع بإجراءاتها كما هو الشأن في حالة أي جريمة أخـرى ذات طـابع خطيـر بمقتضـى القـانون 
الداخلي لذلك الطرف. وتتعاون األطراف المعنيـة مـع بعضـها الـبعض، وخصوصـًا فـي الجوانـب اإلجرائيـة والمتعلقـة 

  بعد التعديل) ١٠-١٦(اتفاقية مكافحة الجريمة، المادة  القضائية.باألدلة، ضمانًا لفعالية تلك المالحقة 
  
يجيــز للطــرف تســليم أحــد مواطنيــه أو استســالمه بــأي صــورة مــن الصــور إال  ال إذا كــان القــانون الــداخلي  -٩

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

الخيار وعلى ما يريانه مناسبًا من الشروط األخرى، يعتبر ذلك التسليم أو االستسالم المشروط كافيًا للوفاء بااللتزام 
  بعد تعديل طفيف) ١١-١٦المادة  (اتفاقية مكافحة الجريمة، من هذه المادة. ٨المبين في الفقرة 

  
إذا ُرفــض طلــب تســليم، تــم تقديمــه بغــرض تنفيــذ حكــم قضــائي، بحجــة أن الشــخص المطلــوب تســليمه مــن   -١٠

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

(اتفاقيــة مكافحــة الجريمــة، . بمقتضــى القــانون الــداخلي للطــرف الطالــب، أو تنفيــذ مــا تبقــى مــن العقوبــة المحكــوم بهــا
  بعد تعديل طفيف) ١٢-١٦المادة 

  
ي تنطبــق عليهــا هــذه التــاألفعــال اإلجراميــة ُتكفــل ألي شــخص تُتخــذ فــي حقــه إجــراءات بخصــوص أي مــن   -١١

المادة معاملة منصفة في كل مراحل اإلجراءات، بما في ذلك التمتـع بجميـع الحقـوق والضـمانات التـي يـنص عليهـا 
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بعـــد  ١٣-١٦(اتفاقيـــة مكافحـــة الجريمـــة، المـــادة  القـــانون الـــداخلي للطـــرف الـــذي يوجـــد ذلـــك الشـــخص فـــي إقليمـــه.
  التعديل)

  
بروتوكول على أنه يفرض التزامًا بالتسليم إذا كانت لدى الطرف متلقـي ال يجوز تفسير أي حكم في هذا ال  -١٢

الطلــب دواٍع وجيهــة لالعتقــاد أن الطلـــب مقــدم بغــرض مالحقـــة أو معاقبــة شــخص بســـبب نــوع جنســه أو عرقـــه أو 
 ديانته أو جنسـيته أو أصـله العرقـي أو آرائـه السياسـية، أو أن االمتثـال للطلـب سـيلحق ضـررًا بمركـز ذلـك الشـخص

  بعد تعديل طفيف) ١٤-١٦(اتفاقية مكافحة الجريمة، المادة . ألي سبب من تلك األسباب
  

أن الفعــل المخــالف للقــانون اعتبــار أن الجريمــة تنطــوي ال يجــوز لألطــراف أن تــرفض طلــب تســليم لمجــرد   -١٣
  يل طفيف)بعد تعد ١٥-١٦(اتفاقية مكافحة الجريمة، المادة  على مسائل مالية.منطويًا أيضًا ُيعتبر 

  
على الطرف متلقي الطلب أن يتشاور قبل رفض التسليم، حسب االقتضاء، مع الطرف الطالب لكي يتيح   -١٤

 ١٦-١٦(اتفاقيـة مكافحـة الجريمـة، المـادة . له فرصة واسعة لعرض آرائه ولتقديم المعلومات ذات الصلة بادعاءاته
  بعد تعديل طفيف)

  
أو ترتيبــات ثنائيــة ومتعــددة األطــراف لتنفيــذ تســليم المجــرمين أو تعزيــز تســعى األطــراف إلــى إبــرام اتفاقــات   -١٥

  بعد تعديل طفيف) ١٧-١٦(اتفاقية مكافحة الجريمة، المادة  فاعليته.
  

  ٣٢١المادة 
  

  تدابير ضمان إجراءات التسليم
  

  التدابير التي تضمن تسليم المجرمين
  
خلي ومـا يـرتبط بـه مـن معاهـدات لتسـليم المجـرمين، بأحكـام قانونـه الـدا اً يجوز للطـرف متلقـي الطلـب، رهنـ  -١

علــى طلــب مــن الطــرف الطالــب، أن يحتجــز الشــخص المطلــوب تســليمه والموجــود فــي إقليمــه، أو أن يتخــذ  ءً وبنــا
تدابير مناسبة أخرى لضمان حضـوره إجـراءات التسـليم، متـى اقتنـع بـأن الظـروف تسـّوغ ذلـك وبأنهـا ظـروف ملحـة. 

  بعد تعديل طفيف) ٩-١٦مة، المادة (اتفاقية مكافحة الجري
  
  .، دون تأخير ووفقًا للقانون الوطني١بالتدابير المتخذة وفقا للفقرة  الطرف الطالب ُيبلغ  -٢
  
  من هذه المادة: ١يحق ألي شخص تتخذ بشأنه التدابير المشار إليها في الفقرة   -٣
  

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

  
  أن يزوره ممثل لتلك الدولة.  (ب)

  
  بعد التعديل) ٣-٩(االتفاقية الدولية لقمع تمويل اإلرهاب، المادة 

                                                           
  .FCTC/COP/INB-IT/4/4هذا النص مأخوذ من الوثيقة     ١
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  ٣٣١المادة 

  تسليم الجناة المزعومين

  الباب السادس: التبليغ
  ٢(توافق آراء) ٣٤المادة 

  المعلوماتالتبليغ وتبادل 

لهــــذا  ه، تقــــارير دوريــــة عــــن تنفيــــذأمانــــة االتفاقيــــةكــــل طــــرف إلــــى اجتمــــاع األطــــراف، عــــن طريــــق يقــــدم   -١
   .البروتوكول

نســـق ومحتـــوى هـــذه التقـــارير. وتشـــكل هـــذه التقـــارير جـــزءًا مـــن اإلطـــار العـــادي يحـــدد اجتمـــاع األطـــراف   -٢
  إلطارية بشأن مكافحة التبغ.الستمارة التبليغ الخاصة باتفاقية منظمة الصحة العالمية ا

مع مراعـاة جملـة أمـور تشـمل من هذه المادة،  ١محتوى التقارير الدورية المشار إليها في الفقرة  يتم تحديد  -٣
  ما يلي:

مــن أجــل التــدابير األخــرى المتخــذة أو اإلداريــة أو التنفيذيــة أو معلومــات عــن التــدابير التشــريعية ال  (أ)
  تنفيذ هذا البروتوكول؛

وعـن  تنفيـذ هـذا البروتوكـول 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
  جار غير المشروع بمنتجات التبغ؛من أجل األنشطة المتعلقة بالقضاء على االتالمطلوبة 

  … .و… و… و… و …في المواد  المحددةالمعلومات   (د)

فـي إطـار آليـة  المناسـبة اجتماع األطراف جهوده في الحاالت التي يتم فيها بالفعل جمع البيانـاتيكرر ال 
  .بمؤتمر األطراف التبليغ الخاصة

البلـدان  األطراف مـن لترتيبات الرامية إلى مساعدة، في ا…و …ينظر اجتماع األطراف، عمًال بالمادتين   -٤
هــذه  بمقتضــىلوفــاء بالتزاماتهــا علــى اعلــى طلبهــا،  األطــراف التــي تمــر اقتصــاداتها بمرحلــة انتقاليــة، بنــاءً و الناميــة 
  .المادة

ـــانون الـــوطني بشـــأن الســـرية والخصوصـــية تلـــك المـــواد،يخضـــع تبليـــغ المعلومـــات بمقتضـــى   -٥ وتحمـــي  .للق
  أو تبادلها. فيما بينها، أي معلومات سرية يتم تبليغها حسبما تتفق عليهاألطراف، 

                                                           
  .FCTC/COP/INB-IT/4/4هذه المادة مقترح حذفها في الوثيقة     ١
 وافق اآلراء في الدورة الرابعة لهيئة التفاوض الحكومية الدولية.تم التوصل إلى ت    ٢
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  الترتيبات المؤسسية والموارد الماليةالباب السابع: 
  ٣٥١المادة 

  اجتماع األطراف
 الجتمــاع األطــرافنشــأ بموجــب هــذه المــادة اجتمــاع لألطــراف فــي هــذا البروتوكــول. وتنعقــد الــدورة األولــى يُ   -١

(توافـق بـاالقتران مـع دورة مـؤتمر األطـراف العاديـة التاليـة بعـد بـدء نفـاذ هـذا البروتوكـول. االتفاقيـة بدعوة مـن أمانـة 
  ٢آراء)
ـــة   -٢ ـــةدورات بعـــد ذلـــك يجـــوز أن تعقـــد أمانـــة االتفاقي بـــاالقتران مـــع دورات مـــؤتمر  الجتمـــاع األطـــراف عادي

  ٢(توافق آراء)األطراف العادية. 

األطراف في مواعيد أخرى حسبما يعتبـره االجتمـاع ضـروريًا، أو بنـاًء علـى  استثنائية الجتماعتعقد دورات   -٣
فــي  ألطــراف علــى األقــلطلــب كتــابي يقدمــه أي طــرف مــن األطــراف، بشــرط أن يحظــى هــذا الطلــب بتأييــد ثلــث ا

  ٢(توافق آراء) إليها من قبل أمانة االتفاقية. الطلب ر من تاريخ إرسالغضون ستة أشه
في اتفاقية منظمة الصحة العالميـة اإلطاريـة بشـأن لمؤتمر األطراف  والنظام المالي اخليينطبق النظام الد  -٤

يلـزم مـن تعـديالت، علـى اجتمـاع األطـراف فـي هـذا البروتوكـول إلـى أن يقـرر اجتمـاع ، مع مراعاة ما مكافحة التبغ
  ٢(توافق آراء) األطراف خالف ذلك.

ذا البروتوكــول ويتخــذ القــرارات الضــرورية لتعزيــز تنفيــذه يواظــب اجتمــاع األطــراف علــى اســتعراض تنفيــذ هــ  -٥
  ٢(توافق آراء)الفعال. 

  
  ٣٦المادة 
  األمانة

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

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

عمــًال بأحكــام هــذا البروتوكــول وتحليلهــا وٕاحالتهــا وتقــديمها  المتلقــاةبشــأن التقــارير  تلقــي التعليقــات  (ب)
الذي يقـرره  على النحوآلية لتبادل المعلومات  وصون ووضع راف المعنية وٕالى اجتماع األطرافاألطإلى 

  تيسير تبادل المعلومات بين األطراف؛ من أجلاألطراف  اجتماع

                                                           
لم تتوصل هيئة التفاوض الحكومية الدولية إلى اتفاق بشأن اآلثار المالية التي ستتحملها األطراف، وأوصـت بـأن ينظـر     ١

  مؤتمر األطراف في هذه المسألة.
 يئة التفاوض الحكومية الدولية.تم التوصل إلى توافق اآلراء في الدورة الرابعة له    ٢
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ــادل ] ،[ ألطــرافإلــى اإســداء النصــح وتقــديم الــدعم   (ج) ــاًء علــى الطلــب عنــد جمــع وٕارســال وتب [ بن
البلــدان الناميــة األطــراف مــن [ إلــى ] وخصوصــًا  ألحكــام هــذا البروتوكــول ]المعلومــات المطلوبــة طبقــًا 

وٕارســـال وتبـــادل جمـــع  عنـــد، وذلـــك بنـــاًء علـــى طلبهـــا، [ واألطـــراف التـــي تمـــر اقتصـــاداتها بمرحلـــة انتقاليـــة
[ وعنـد ]  /(ب)؛]/ [ المطلوبة طبقًا ألحكـام هـذا البروتوكـول ]٦-٣٨[ طبقًا ألحكام المادة ]  المعلومات

  هذا البروتوكول؛ بمقتضىالتزاماتها لتيسير الوفاء بالموارد واآلليات المتوافرة  ] وٕاتاحة[ حديد ت

تقــديمها أنشــطتها بمقتضــى هــذا البروتوكــول بتوجيــه مــن اجتمــاع األطــراف و  تقــارير عــنالإعــداد   (د)
  إليه؛

الدوليـــة المختصـــة بتوجيـــه مـــن اجتمـــاع األطـــراف، بتـــأمين التنســـيق الـــالزم مـــع المنظمـــات  ،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

دمــة مــن المنظمــات الحكوميــة الدوليــة والمنظمــات غيــر الحكوميــة تلقــي واســتعراض الطلبــات المق  (ز)
اجتمـاع األطـراف،  ] الدخول في عالقـات رسـمية مـع / [[ تسجيل نفسها بصفة المراقب في ] الراغبة في

  اجتماع األطراف كي ينظر فيها؛ علىالطلبات  لعرض هذهوذلك 

كــــول وأي وظــــائف أخــــرى يحــــددها األخــــرى المحــــددة بموجــــب هــــذا البروتو  األمانــــةأداء وظــــائف   (ح)
  .اجتماع األطراف

  ١(توافق آراء) ٣٧المادة 
  العالقات بين اجتماع األطراف والمنظمات الحكومية الدولية

يجـــوز الجتماعـــات  مـــن هـــذا البروتوكـــول، الغـــرض المنشـــودلتعـــاون التقنـــي والمـــالي الـــالزم لبلـــوغ ل اً تـــوفير 
ــــتمساألطــــراف أن  الحكوميــــة الدوليــــة ذات الطــــابع اإلقليمــــي، بمــــا فيهــــا و  وليــــةالمختصــــة الد تعــــاون المنظمــــات تل

  .المؤسسات المالية واإلنمائية

  ١(توافق آراء) ٣٨المادة 
  الموارد المالية

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

من هذا البروتوكول، وفقـًا  الغرض المنشود بلوغنشطته الوطنية الرامية إلى أليقدم كل طرف الدعم المالي   -٢
  لخططه وأولوياته وبرامجه الوطنية.

                                                           
 تم التوصل إلى توافق اآلراء في الدورة الرابعة لهيئة التفاوض الحكومية الدولية.    ١
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ت الثنائيـة واإلقليميـة ودون اإلقليميـة وسـائر تعمل األطراف، حسـب االقتضـاء، علـى تعزيـز اسـتخدام القنـوا  -٣
البلــدان الناميــة واألطــراف التــي تمــر  األطــراف مــن القنــوات المتعــددة األطــراف لتــوفير التمويــل الــالزم لتــدعيم قــدرة

  .المنشودة من هذا البروتوكول األغراض على بلوغاقتصاداتها بمرحلة انتقالية 

، حسـب األطـرافًا بـالقوانين والسياسـات الوطنيـة، يحبـذ أن تسـتخدم ، ورهنـ١٨دون اإلخالل بأحكام المـادة   -٤
هــــذا  أي عائــــدات إجراميــــة صــــودرت بموجــــب هــــذا البروتوكــــول، وأي عائــــدات أخــــرى تتــــأتى مــــن تنفيــــذ االقتضــــاء،
  هذا البروتوكول. األغراض المحددة فيمن أجل بلوغ  ،البروتوكول

وفــي  ،لدوليــة ذات الطــابع اإلقليمــي وذات الطــابع الــدوليتقــوم األطــراف الممثلــة فــي المنظمــات الحكوميــة ا  -٥
 األطــراف مــن بتشــجيع هــذه الكيانــات علــى تقــديم المســاعدة الماليــة إلــى ،المؤسســات الماليــة واإلنمائيــة ذات الصــلة

ا هــذ 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،  بمقتضىاألطراف على الوفاء بالتزاماتها  تساعدأن   (أ)
ــــةالمــــوارد ذات الصــــلة المحتملــــة  ــــة ببلــــوغ و  والراهن مــــن هــــذا  ودالغــــرض المنشــــالمتاحــــة لألنشــــطة المتعلق

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

الناميـــــة واألطـــــراف التـــــي تمـــــر  إلـــــى األطـــــراف مـــــن البلـــــدانأن تســـــدي أمانـــــة االتفاقيـــــة المشـــــورة   (ب)
الوفــــاء  لتســــهل عليهــــامصــــادر التمويــــل المتاحــــة  ، بشــــأنبنــــاًء علــــى طلبهــــااقتصــــاداتها بمرحلــــة انتقاليــــة، 

  .هذا البروتوكول بمقتضىبالتزاماتها 
  
يجــوز أن تطالــب األطــراف دوائــر صــناعة التبــغ بتحّمــل أي تكــاليف مرتبطــة بااللتزامــات التــي تعهــدت بهــا   -٧

نظمة الصحة العالمية من اتفاقية م ٣-٥األطراف لبلوغ األغراض المنشودة من هذا البروتوكول، وذلك طبقًا للمادة 
  اإلطارية بشأن مكافحة التبغ.

  
ـــذ هـــذا البروتوكـــول، بمـــا فـــي ذلـــك فـــرض   -٨ ـــة أن تمـــول بنفســـها تنفي ـــًا لقوانينهـــا الداخلي تحـــاول األطـــراف وفق

  الضرائب وأشكال الرسوم األخرى على منتجات التبغ.
  

  تسوية النزاعاتالباب الثامن: 
  ١(توافق آراء) ٣٩المادة 

  اتتسوية النزاع

مــن اتفاقيــة منظمــة الصــحة العالميــة اإلطاريــة بشــأن مكافحــة التبــغ هــي التــي تحكــم تســوية  ٢٧إن المــادة 
  .النزاعات التي تنشأ بين األطراف فيما يتعلق بتفسير هذا البروتوكول أو تطبيقه

                                                           
 تم التوصل إلى توافق اآلراء في جلسة عامة خالل الدورة الثالثة لهيئة التفاوض الحكومية الدولية.    ١
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  الباب التاسع: وضع البروتوكول
  ١(توافق آراء) ٤٠المادة 

  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 

ح اعتمــاده فيهــا. كمــا تتــولى أمانــة االتفاقيــة إبــالغ المــوقعين علــى هــذا البروتوكــول بالتعــديالت المقترحــة وكــذلك يقتــر 
  إبالغ الوديع بها للعلم.

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

كمــالذ أخيــر، بأغلبيــة ثالثــة أربــاع أصــوات األطــراف الحاضــرة والمصــوتة فــي الــدورة. وألغــراض هــذه المــادة تعنــي 
ـــدلي بصـــوت  ـــدعبـــارة "األطـــراف الحاضـــرة والمصـــوتة" األطـــراف الحاضـــرة التـــي ت ـــة . وتتـــولى أمعـــارضأو  مؤي مان

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

مــن  ٣صــكوك القبــول التــي تتعلــق بــأي تعــديل. ويبــدأ نفــاذ أي تعــديل معتمــد وفقــًا للفقــرة لــدى الوديــع تــودع   -٤
ال  من جانب ما القبولديع صك من تاريخ استالم الو  التسعينهذه المادة بالنسبة إلى األطراف التي قبلته في اليوم 

  يقل عن ثلثي األطراف في هذا البروتوكول.

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

  ٤١المادة 

  اعتماد وتعديل مرفقات هذا البرتوكول

مرفقـات اقتراح إدخال تعديالت على و اقتراحات إلضافة مرفق إلى هذا البروتوكول  يجوز ألي طرف تقديم  -١
  .هذا البروتوكول

تقتصر المرفقات على القوائم واالستمارات وأي مواد وصفية أخرى تتعلق بالمسائل اإلجرائية أو العلمية أو   -٢
  التقنية أو اإلدارية.

فـــي  االمنصـــوص عليهـــ اتعتمـــد ويبـــدأ نفاذهـــا وفقـــًا لإلجـــراءتُقتـــرح مرفقـــات هـــذا البرتوكـــول وتعـــديالتها وتُ   -٣
  .٤٠ المادة

  
                                                           

 ل الدورة الثالثة لهيئة التفاوض الحكومية الدولية.تم التوصل إلى توافق اآلراء في جلسة عامة خال    ١
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  ختاميةالحكام األالباب العاشر: 
  ٤٢المادة 

  التحفظات
  تحفظات على هذا البروتوكول.أي ال يجوز إبداء 

  
  ١(توافق آراء) ٤٣المادة 

  االنسحاب
لـــى تـــاريخ بـــدء نفـــاذ يجـــوز ألي طـــرف أن ينســـحب مـــن البروتوكـــول فـــي أي وقـــت بعـــد مضـــي ســـنتين ع  -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
  في أي تاريخ الحق لذلك يحدد في إشعار االنسحاب.

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

  التبغ.

  ١(توافق آراء) ٤٤المادة 

  حق التصويت
  من هذه المادة. ٢باستثناء ما تنص عليه الفقرة  لكل طرف من أطراف هذا البروتوكول صوت واحد،  -١

تمارس منظمات التكامـل االقتصـادي اإلقليمـي، فيمـا يتعلـق بالمسـائل المندرجـة ضـمن اختصاصـها، حقهـا   -٢
فــي التصــويت بعــدد مــن األصــوات مســاٍو لعــدد دولهــا األعضــاء التــي هــي أطــراف فــي البروتوكــول. وال تمــارس أي 

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

  ٢(توافق آراء) ٤٥المادة 
  التوقيع

في اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن  األطرافُيفتح باب التوقيع على هذا البروتوكول لجميع 
   .تاريخ يحدد فيما بعد منواعتبارًا في مكان يحدد فيما بعد مكافحة التبغ 

                                                           
 تم التوصل إلى توافق اآلراء في جلسة عامة خالل الدورة الثالثة لهيئة التفاوض الحكومية الدولية.    ١

المكـان  رهنـًا بتحديـد تم التوصل إلى توافق اآلراء في جلسة عامة خالل الدورة الثالثة لهيئـة التفـاوض الحكوميـة الدوليـة.    ٢
 والموعد. 
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  ١(توافق آراء) ٤٦المادة 

  التصديق أو القبول أو الموافقة أو التأكيد الرسمي أو االنضمام

لتأكيــد الرســمي عليــه أو ول ،يخضــع هــذا البروتوكــول لتصــديق الــدول أو قبولهــا أو موافقتهــا أو انضــمامها  -١
ـــة االنضـــمام إليـــه مـــن قبـــل منظمـــات التكامـــل االقتصـــادي اإلقلي ـــة منظمـــة الصـــحة العالمي مـــي األطـــراف فـــي اتفاقي

موعد إغالق باب التوقيع عليه.  اعتبارًا من اليوم الذي يلياإلطارية بشأن مكافحة التبغ. وُيفتح باب االنضمام إليه 
  وتودع صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة أو التأكيد الرسمي أو االنضمام لدى الوديع.

دون أن  ، تصــبح طرفــًا فــي هــذا البروتوكــولنظمــات التكامــل االقتصــادي اإلقليمــيمــن ممنظمــة  تكــون أي  -٢
يكــون أي مــن دولهــا األعضــاء طرفــًا فيــه، ملزمــة بجميــع االلتزامــات المترتبــة علــى هــذا البروتوكــول. أمــا فــي حالــة 

 ودولهـا األعضـاءفـي هـذا البروتوكـول فـإن المنظمـة  المنظمات التي تكون واحدة أو أكثر من دولها األعضاء طرفاً 
وال ال يحـق للمنظمـة  فـي هـذه الحـاالتتبت في مسؤوليات كل منهـا عـن أداء التزاماتهـا بموجـب هـذا البروتوكـول. و 

  أن تمارس في آن واحد الحقوق المنصوص عليها في هذا البروتوكول. لدولها األعضاء

كيـــد الرســـمي أو فـــي صــــكوك أفـــي صـــكوكها المتعلقـــة بالت ظمـــات التكامـــل االقتصـــادي اإلقليمـــيتعلـــن 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.

  ١(توافق آراء) ٤٧المادة 

  بدء النفاذ

للتصـــديق أو القبـــول أو  األربعـــينبعـــد تـــاريخ إيـــداع الصـــك  التســـعينبروتوكـــول فـــي اليـــوم يبـــدأ نفـــاذ هـــذا ال  -١
  الموافقة أو التأكيد الرسمي أو االنضمام لدى الوديع.

في اتفاقية منظمة الصحة العالميـة اإلطاريـة من األطراف بالنسبة إلى كل طرف  يبدأ نفاذ هذا البروتوكول  -٢
ا البروتوكول أو يقبله أو يوافق عليه أو يؤكده رسميًا أو ينضم إليه بعد اسـتيفاء بشأن مكافحة التبغ يصدق على هذ

مـن هـذه المـادة بخصـوص بـدء النفـاذ، ويبـدأ نفـاذ هـذا البروتوكـول فـي اليـوم التسـعين  ١فـي الفقـرة  المحـددةالشروط 
  بعد تاريخ إيداع صك تصديقه أو قبوله أو موافقته أو انضمامه أو تأكيده الرسمي.

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

  
  
  
  

                                                           
 تم التوصل إلى توافق اآلراء في جلسة عامة خالل الدورة الثالثة لهيئة التفاوض الحكومية الدولية.    ١
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  ٤٨المادة 

  الوديع

 [ وعلــى مرفقاتــه ] عليــه تــدخلاألمــين العــام لألمــم المتحــدة هــو الوديــع لهــذا البروتوكــول والتعــديالت التــي 
  .] ٤١و ٤٠[ للمادتين  ٤٠ وفقًا للمادة وتعتمد

  ١(توافق آراء) ٤٩المادة 

  حجية النصوص

ـــدى األمـــين العـــام لألمـــم المتحـــدة يـــودع أصـــل هـــذا البروتوكـــول ـــة والصـــينية و  ،ل تتســـاوى نصوصـــه العربي
  في الحجية. واإلنكليزية والفرنسية والروسية واألسبانية

  
  

=     =     =  

                                                           
 تم التوصل إلى توافق اآلراء في جلسة عامة خالل الدورة الثالثة لهيئة التفاوض الحكومية الدولية.    ١


