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  والمتعلقة بالغرض المنشود القائمةات والترتيبات االتفاق
  هيئة التفاوض الحكومية الدوليةمن 

  
  

  مذكرة من أمانة االتفاقية
  
  
  
الوارد تبغ  طلب مؤتمر األطراف في اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة ال           بناء على     -١

القائمة والمتعلقة بالغرض المنـشود     ات والترتيبات   في االتفاق ، تبحث هذه الوثيقة     FCTC/COP2(12)القرار  في  
االتجـار غيـر    بـشأن   هيئة التفاوض الحكومية الدولية التي أنشأها مؤتمر األطراف لصياغة بروتوكول           من  

 ١٥أحكام المادة   ستند إلى    بروتوكول ي  وضعو  ه  المنشود لغرضاو. بشأنهالمشروع بمنتجات التبغ والتفاوض     
  .يكملهامن اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ و

  
كي  ولية في دورتها األولى    هذا التقرير إلى هيئة التفاوض الحكومية الد       تقديموطلب مؤتمر األطراف      -٢

 تحقيق أقصى قدر من التآزر والتكامل     ل  وذلك ،المنشود غرضها ب المتعلقةات والترتيبات   التفاق ا يتسنى أن تُراعى  
ات والترتيبات الدولية ض االتفاقااستعر يجري و.ات والترتيباتك االتفاقوتالفي االزدواجية بين البروتوكول وتل 

  .على الصعيد الدولي تأثيرلها كون أن ي يمكنات والترتيبات الوطنية التي االتفاقوواإلقليمية 
  
 التي نظـر    القضايا المجموعة الكاملة من  تشمل   ال   القائمةات والترتيبات   أن االتفاق  نصويتضح من ال    -٣

تقريـر فريـق     تكمـل هذه الوثيقة   و ١.نموذجالفريق الخبراء الذي أنشأه مؤتمر األطراف لصياغة        فيها تقرير   
  .لدولية لتيسير مفاوضات هيئة التفاوض الحكومية ا، على نحو منسق،ان معاًميقدهما الخبراء؛ و

  
  
  

                                                           
  .A/FCTC/COP/2/9الوثيقة    ١
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  الجمارك
  
٤-  يـر  االتجـار غ  الضرورية للـتخلص مـن      العناصر  عتبر التعاون الوثيق بين إدارات الجمارك أحد        ي

  . في استيراد المنتجات وتصديرهابالغ األهميةتؤدي دوراً  هذه اإلدارات وذلك ألن، المشروع بمنتجات التبغ
  
بالتعاون مع منظمـة الـصحة       ، إدارة جمركية  ١٧١ التي تمثل    ،عملت منظمة الجمارك العالمية   قد  و  -٥

 جمـع   تتولى منظمة الجمـارك العالميـة     و. والسجائر التبغ   تهريبمكافحة  في مجال    الزمنلفترة من   العالمية  
 المعلومـات ، وأنشطة    اليومية لمخاطراتقديرات  إعداد  على   األعضاء   دولها ومساعدة،  وإجازتهاالضبط   بيانات

 ارك بشأن ما تم ضبطه من منتجات التبغ       من إدارات الجم  وجمعها   ناتالبيرصد  ب مكما تقو .  اليومية والتدريب
 تهريب التبغ   بخصوصاستعراضات سنوية   منظمة الجمارك العالمية     تعدوعالوة على ذلك    . على نطاق العالم  

ن األعـضاء    تزويد البلدا  هو هذه التقارير    والهدف من . المقدمة من الدول األعضاء   الضبط  استناداً إلى تقارير    
.  المستجدة العمل طرق عن   وإعطاؤها نبذة التهريب  السائدة في   تجاهات  اال أحدث   عنستراتيجية  بالمعلومات اال 

المجـراة بعـد الـضبط      لتحاليـل   ل النتائج األوليـة   راعى فيها ت" تنبيهية" مجموعة مؤشرات    وعندئذ يتم إعداد  
في مجـال  نظمة الجمارك العالمية على نطاق واسع       المؤمنة لم  االتصاالتستخدم أدوات   وتُ. الكبيرة للضبطيات

 كل من المستوى األقـاليمي واإلقليمـي ودون اإلقليمـي   لى بدأ العمل بها علعمليات الجمركية المشتركة التي  ا
  .للكشف عن تهريب التبغ والسجائر

  
   الجمركيةالمسائل في ة المتبادلالمساعدة

  
بما في ذلك تعزيـز     ( من أنشطة التعاون الدولية اليومية       اسعةو في طائفة  ة المتبادل  المساعدة ينظر إلى   -٦

 الجنائيـة أو    التحقيقات نطاق   ضمن التي ال تندرج بالضرورة      ) التقني والمساعدة التقنية والتعاون  إنفاذ القانون   
يق  تطب  ضمان  الرامية إلى   األخرى ةويشار عادة إلى تبادل المعلومات وتقديم أنواع المساعد       . إجراءات المحاكم 

، بما في ذلك االتجار غير       الجرائم الجمركية ومكافحتها والتحقيق فيها     مالئم ومنع النحو  العلى  ارك  قوانين الجم 
" المساعدة القانونية المتبادلـة    "وهي تختلف عن  ". المساعدة اإلدارية المتبادلة  " بعبارة   المشروع بمنتجات التبغ،  

  . الجنائيةق باإلثبات في الدعاوىألغراض تتعلطلب معلومات   عند مثالًتقدمالتي 
  
الجمارك على أساس تشريعاتها الوطنية التي تمنحها عادة صـالحيات واسـعة، وإن             إدارات  عمل  وت  -٧

ظم القانونيـة    اختصاصات الـنُ   تتفاوتوقد  .  فقط داخليةألغراض  خدم  تتُسوالوطنية   األقاليم تقتصر على    كانت
 المتعلقة المساعدة اإلدارية والقانونية     كما أن الممارسات المتبعة في     .ل كبيراً بين الدو   وإدارات الجمارك تفاوتاً  

إرسـاء  لتيـسير   و. تبادل المعلومات أثناء  إلى تعقيدات   ؤدي  يقد   األمر الذي ،   تتفاوت أيضاً  بالجرائم الجمركية 
متعـدد  أو اللتبـادل الثنـائي   ل  صـك وضعفي أحيان كثيرة   الالزم وتوفيره لهذا التبادل يلزمقانونيالساس  األ

  . المساعدةوتقديماألطراف للمعلومات 
  
االتفاقية الدولية المتعلقة   هما  و  أال ،مارك العالمية اتفاقيتين دوليتين   اعتمدت منظمة الج   ا المجال في هذ و  -٨

، فاً طر ٥٠ ويبلغ عدد األطراف فيها   ،  االمتبادلة لمنع الجرائم الجمركية والتحقيق فيها وقمعه       بالمساعدة اإلدارية 
 باسـم اتفاقيـة     تعـرف أيـضاً   ( الجمركية   المسائلالمساعدة اإلدارية المتبادلة في     ب المتعلقةواالتفاقية الدولية   

 بشأن المـساعدة اإلداريـة   االتفاق الثنائي النموذجي أعدت منظمة الجمارك العالمية    أعم بوجهو). جوهانسبرغ
 بـشأن تبـادل      هذه الـصكوك أحكامـاً     ضمنوتت. ٢٠٠٤يونيو   / في حزيران  ية الجمرك المسائلالمتبادلة في   
في جديدة  الطرق  التجاهات أو   االفعاليتها؛ و  أثبتتالتي  جديدة  النفاذ  اإلتقنيات  منها   جملة أمور،    عنالمعلومات  

عـرف  ؛ واألشخاص الـذين     التهريبهذا   في   المستخدمةنقل والتخزين   الطرق  كذلك  تهريب التبغ والسجائر؛ و   
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 مـن    ذلـك  وغير في أنهم على وشك القيام بذلك،     ذين يشتبه   لتبغ والسجائر أو ال   بااالتجار غير المشروع    عنهم  
المخـاطر ألغـراض    دير  تق علىسلطات إنفاذ القانون    إدارات الجمارك وسائر     تساعد   يمكن أن البيانات التي   

  .المكافحة
  
رابطة  في   ١الدول األعضاء ، تفاوضت حكومات    العالمية منظمة الجمارك    وبناء على خبرات ونماذج     -٩

 المتعلق بالمساعدة    على اتفاق رابطة جنوب آسيا للتعاون اإلقليمي       ٢٠٠٥في عام   آسيا للتعاون اإلقليمي    جنوب  
 لـدول األعـضاء   التابعة ل ارك  جمالإدارات  تقدم  بموجب هذا االتفاق     و . الجمركية المسائلفي  اإلدارية المتبادلة   

بغـرض   وبيانـات في شكل معلومات    و  أو بمبادرة منها،   وذلك عند الطلب   لبعضها البعض المساعدة اإلدارية   
  هذه المعلومات  تشتملوقد  . مكافحتهامنع الجرائم الجمركية والتحقيق فيها و     لوالتطبيق المالئم لقانون الجمارك     

 الجـرائم   في ارتكاب جديدة  الطرق  الأو  وسائل  الأو  تجاهات  اال) ب( فعاليتها؛   أثبتتتقنيات إنفاذ جديدة    ) أ (على
تخـزين تلـك الـسلع؛    نقـل و  لجـرائم الجمركيـة، وطـرق        ا المعروف أنها موضوع  السلع  ) ج(مركية؛  الج
هـذه  إحدى   في أنهم على وشك ارتكاب       الذين يشتبه جرائم جمركية أو    المعروف عنهم ارتكاب    األشخاص   )د(
لمكافحـة  المخـاطر ألغـراض ا     تقدير   على تساعد إدارات الجمارك     يمكن أن بيانات أخرى   أي  ) ه(؛  ائمجرال

  . األموروتيسير
  

التابعـة   بوصفه المديرية العامـة      - الغش  لمكافحة األوروبيالمكتب    يتعاون وفي االتحاد األوروبي    -١٠
 الجمركي التي تضر بميزانية االتحـاد األوروبـي         االحتيال منع عمليات المسؤولة عن   و األوروبية   للمفوضية

التعاون  أن   وفي حين . كية على نطاق العالم   سلطات الجمر لا مع   بصورة يومية  -والكشف عنها والتحقيق فيها     
 العمليـات شـركاء   عالقات رسمية مـع     يقيم  لمكتب  ا فإن يتم على أساس ظرفي حسب االحتياجات العملية      قد  

قيـد   وهناك اتفاقات أخـرى    من البلدان واألقاليم،   ٣٧مع  مبرمة  ات وبروتوكوالت   اتفاق عن طريق الرئيسيين  
، وضمان التنـسيق    والمحافظة عليها  لالتصالإقامة قنوات   هو  لرئيسي من هذه الصكوك     والغرض ا . االنتظار

) والمعامالت(عن األشخاص   وتضمن هذه الصكوك التبادل السريع للمعلومات       . يةسلطات الجمرك الالفعلي بين   
ـ .  أو تلقائياً  ناء على طلب أحد الطرفين     ب  وذلك ،ة الجمركي اتلتشريعل مما يشتبه في خرقه    ـ  سوتُ ات تخدم االتفاق

بالـسجائر   المعنيـة     المكتب فرقة عمل ل  ب من ق  ةمكثفة  وربص والمساعدة المتبادلة    ي بالتعاون الجمرك  المتعلقة
. جمركية خارج االتحاد األوروبـي     سلطات   إلى جانب النطاق  اسعة  والالتهريب  عمليات   في   التحقيقاتجراء  إل
ن الدول األعـضاء فـي االتحـاد        مكِّ ي ،)٥١٥/٩٧  رقم )المفوضية األوروبية  (الئحة المجلس (تشريع  يوجد  و

، بما في ذلـك  االحتيالمكافحة غراض أل األوروبية المفوضيةومع  في ما بينهااألوروبي من تبادل المعلومات  
  . المقلدة والمحظورةالسجائرتهريب 

  
   ذات الصلة بالجماركالترتيبات األخرى

  
 مصدر قلق لمكتب الشرطة      تشكل  في االتحاد األوروبي   المقلدة في عدد منتجات التبغ      كبيرة زيادة   ثمة  -١١

ـ  ٢٩ مـيـض ذي ـ الProject Smokeمشروع في ، بدأ المكتب ٢٠٠٥مايو / وفي أيار. األوروبي اً، ـشريك
أساساً على  هذا المشروع   يركز  و. ومنظمات دولية أخرى   الدول األعضاء في االتحاد األوروبي وبلدان        ومنهم

ويستهدف المـشروع تجميـع     . في االتحاد األوروبي  لسجائر  غير المشروع ل  نتاج  اإل و المقلدةاالتجار بالسجائر   
من أجل  ن المعنيين   د األوروبي وتبادلها مع المسؤولي    لالتحاالتابعة   يةسلطات الجمرك الالتي جمعتها    المعلومات

  المشروع إلى التعـرف    يعدها التقارير التي رمي  وت. إجراء التحقيقات والمالحقة القضائية   على  تقديم المساعدة   
  . في االتجار غير المشروع بالتبغ في االتحاد األوروبيالضالعين الرئيسيين واألشخاص الجريمةشبكات على 

  

                                                           
  .سري النكان وباكستا ونيبالديف ووبوتان والهند ومل بنغالديش   ١
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  اقتفاء األثر وتحديد المنشأ
  

 بـشأن مكافحـة     ة من اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطاري      ١٥من المادة   ) ب(٢تنص تحديداً الفقرة      -١٢
أن ينظر كل طرف، حسب االقتضاء، في وضع نظام عملي القتفاء أثر المنتج وتحديد منشئه يكون                التبغ على   

. من شأنه زيادة تأمين نظام توزيع السجائر والمساعدة على إجراء التحقيقات المتعلقة باالتجار غير المـشروع               
 عامـاً بـين المفوضـية       ١٢ منذ   وهناك أحكام محددة بشأن اقتفاء األثر وتحديد المنشأ يتضمنها االتفاق المبرم          

 دولة من الدول األعضاء في االتحاد األوروبي حالياً وبين شركة فيليب موريس الدولية والذي               ٢٦األوروبية و 
 وينص االتفاق تحديداً على أن تقـوم شـركة فيليـب            ١.يتولى إدارة شؤونه المكتب األوروبي لمكافحة الغش      

يحتـوي الـصندوق الكبيـر علـى        (المحتوية على السجائر    " كبيرةالصناديق ال "موريس الدولية بتعليم بعض     
، وبتعليم كراتين وعبوات السجائر، وإنشاء قاعدة بيانات للصناديق الكبيرة وجداول لتنفيـذ             ) سيجارة ١٠ ٠٠٠

برامج إدخال المعلومات في قاعدة البيانات بواسطة المسح الضوئي وإتاحـة اطـالع مـسؤولي المفوضـية                 
 فوراً على المعلومات التي تحتوي عليها قاعدة بيانات الصناديق الكبيـرة            المعينينلي الدول   األوروبية ومسؤو 

 وينص االتفاق كذلك على أن تجري شـركة فيليـب مـوريس             .بخصوص الصناديق الكبيرة التي يتم ضبطها     
نـشأ، واسـتحداث     الخاصة باقتفاء األثر وتحديـد الم       الحالية تعزيز التكنولوجيات الدولية بحوثاً إضافية بشأن     

. تكنولوجيات جديدة واستعمال التكنولوجيات الجديدة للمسح الضوئي والترميز عندما تصبح قابلـة لالسـتعمال         
والهدف النهائي هو تحديد الزبائن المسؤولين عن تحويل السجائر إلى السوق غير المشروعة في سلسلة التوريد 

ويتضمن االتفاق  .  تتخذ اإلجراءات المالئمة في هذا المضمار      بحيث يتسنى للوكاالت المعنية بإنفاذ القوانين أن      
  .آليات الستبعاد هؤالء الزبائن من سلسلة التوريد

  
وفي سياق مماثل، ولكن على المستوى الوطني، قامت أمانة دائرة اإليرادات االتحادية في البرازيـل،                 -١٣

رقابيـة  ) أو عالمة(ة مسؤولة عن صنع دمغة باالشتراك مع دائرة سك العمالت وطباعتها، بإنشاء هيئة عمومي     
تتيح تتبع أغلفة منتجات التبغ على مدار سلسلة اإلنتاج والتوزيـع           وهذه الدمغة مصممة بحيث     . لمنتجات التبغ 

وهذا الرمز . وهي تحتوي على رمز مميز يمكن للسلطات المعنية اقتفاء أثره ويتم لصقه بأغلفة السجائر. والبيع
تم بواسطة حبر سري ويتيح تخزين عدة حقول بيانات ذات صلة بالمنتج يجـب أن تـتم                 الذي يوضع على الخ   

وإذا . إجازته عن طريق عملية تسجيل وأال يتم تفعيله إال أثناء تطبيقه على منتج التبغ في منشأة صانع السجائر                 
صانع بعينه أو لم تكن استخدم صانع السجائر أختاماً رقابية ال تُكتشف رموزها اإللكترونية ولم تخصص لذلك ال

 االتحادية كي تبـدأ     العائداتمتوافقة مع الفئة الضريبية للمنتج يسجل النظام هذه الواقعة ويطلق تحذيراً ألمانة             
  .التحقيق فيها

  
وفـي حالـة    . وثمة بروتوكوالت ملحقة باتفاقيات أخرى تتضمن عنصري اقتفاء األثر وتحديد المنشأ            -١٤

 صنع األسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة واالتجار بها بصورة غير            لمكافحة ٢٠٠١بروتوكول عام   
 وسمه بعالمات فريدة تتـضمن      مشروعة تشمل التزامات األطراف أن تشترط في وقت صنع كل سالح ناري           

. اسم الصانع وبلد أو مكان الصنع والرقم المسلسل الذي يتيح لكل الدول أن تتعرف بسهولة على بلـد الـصنع                   
باإلضافة إلى ذلك فإن األطراف ملزمة بوسم كل سالح ناري مستورد بعالمة بسيطة مناسبة تتـيح التعـرف        و

على هوية بلد االستيراد، وحيثما أمكن، على سنة االستيراد وتمكّن السلطات المختصة من اقتفاء أثر الـسالح                 

                                                           
ينهي االتفاق، في الوقت نفسه، كل الدعاوى القضائية التي كانت مرفوعة بين األطراف، بما فيهـا القـضية التـي       ١

والمهم أن االتفاق ينص أيضاً على سداد شـركة فيليـب           . رفعتها شركة فيليب موريس الدولية ضد الجماعة األوروبية       
مليون دوالر أمريكي ويمكن استخدامها في دعم مبادرات مكافحـة التهريـب         ١٢٥٠يبلغ مجموعها   موريس مبالغ كبيرة    

 .والتقليد
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تم نقلها من المخزونات الحكومية إلـى       وعلى األطراف أن تكفل أيضاً أن تحمل األسلحة النارية التي ي          . الناري
االستعمال المدني الدائم عالمة فريدة مناسبة تتيح لكل األطراف أن تتعرف على هوية البلد الـذي تمـت فيـه     

  .عملية النقل
  

ويعد اقتفاء األثر وتحديد المنشأ أداة تُستخدم بنجاح في العديد من دوائر الصناعة، بما في ذلك صناعة                   -١٥
وتـستخدم  . المشروبات والمستحضرات الصيدالنية والورق والحواسيب اآللية واألجهزة اإللكترونية       األغذية و 

شبكات البريد المحلية وشركات البريد الخاصة نُظماً القتفاء األثر تعتمد على معلومات البـاركود التـي يـتم                  
ال بطاقات التوسيم التـي تتـيح       وال يتعارض استعم  . تحديثها باستمرار في ما يتعلق بكل من المرسل والمستلم        

وضع من أجل   اقتفاء األثر وتحديد المنشأ مع اتفاق منظمة التجارة العالمية بشأن الحواجز التقنية للتجارة الذي               
ضمان فائدة المعايير التي تحددها البلدان وضمان أال تكون معايير تعسفية وأال تشكل مصدراً لوضع عقبـات                 

وتعترف شروط هذا االتفاق بحقوق البلدان في اعتمـاد المعـايير التـي             . جارةداعي لها تعترض سبيل الت     ال
تعتبرها مالئمة، مثل المعايير الخاصة بحياة أو صحة اإلنسان أو الحيوان أو النبات أو بحماية البيئة أو بمعالجة 

ومادامـت  .  المحلية االهتمامات األخرى للمستهلك شريطة أال تميز المعايير بين المنتجات األجنبية والمنتجات          
بطاقات التوسيم الموضوعة على منتجات التبغ القتفاء األثر وتحديد المنشأ مفيدة بحق وغير تعسفية وال تمـنح                 
السلع المحلية ميزة غير عادلة فإن اشتراط وضعها على أغلفة منتجات التبغ ال يتعارض مـع هـذا االتفـاق                    

  .مع أي اتفاقات مماثلة وال
  

  إنفاذ القانونالجريمة الدولية و
  

ثمة صلة بين الجريمة المنظمة، التي تشمل الفساد وغسل األموال، وبين االتجـار غيـر المـشروع                   -١٦
وهناك اعتراف بأن مكافحة التهريب والتقليد تشكل أحد التحديات الرئيسية في الجهود الراميـة              . بمنتجات التبغ 

عدة القانونية المتبادلة من أقوى الوسائل التي تستخدمها وتُعد المسا. إلى القضاء على هذا االتجار غير المشروع
 وتثبت االتفاقات الدولية التي وردت مناقشتها أعاله        .الحكومات في الحد من العبء الذي تشكله الجريمة الدولية        

  .اعتراف البلدان بضرورة التعاون الدولي والمساعدة الدولية من أجل مكافحة الجريمة الدولية
  

  ظمةالجريمة المن
  

ثمة اعتراف دولي واسع النطاق بضرورة التعاون الدولي والمساعدة الدولية من أجل مكافحة الجريمة                -١٧
ومن الصكوك الدولية الرئيسية في هذا المجال اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبـر               . المنظمة

طرفاً التزامات بخصوص النشاط اإلجرامـي       ١٣٧الحدود الوطنية، والتي تفرض على أطرافها البالغ عددها         
ويقتصر نطاق انطباق االتفاقية    . المنظم عبر الحدود الوطنية والذي يشمل االتجار غير المشروع بمنتجات التبغ          

" الجريمة الخطيـرة  " الجرائم الموصوفة في نصها والتحقيق فيها ومالحقة مرتكبيها؛ ويشمل بالتحديد            منععلى  
 جرماً يعاقب عليه بالحرمان التام من الحرية لمدة ال تقل عن أربع سنوات أو بعقوبـة                 أي السلوك الذي يمثل   (

ومـن  ". جماعة إجرامية منظمة  "وتكون ضالعة فيها    " ذات طابع عبر وطني   "، وحيثما كانت هذه الجرائم      )أشد
 على الجرائم التـي     عبارة أوسع نطاقاً وال تقتصر    " ذات طابع عبر وطني   "األمور الجديرة باالهتمام أن عبارة      

 واحدة وتكون لها آثار كبيرة رتكب في دولة ولكنها تشمل الجرائم التي تُ    أو تخطط في أكثر من دولة     / تُرتكب و 
بأنها جماعة ذات هيكل تنظيمي مؤلفة مـن        " جماعة إجرامية منظمة  "وتعرف االتفاقية عبارة    . في دولة أخرى  

 وتعمل بصورة متضافرة بهدف ارتكاب واحدة أو أكثر مـن           ثالث أشخاص أو أكثر موجودة لفترة من الزمن       
    مة الموصوفة في هذه االتفاقية، من أجل الحصول بشكل مباشـر أو غيـر              الجرائم الخطيرة أو األفعال المجر

  .مباشر على منفعة مالية أو مادية أخرى
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عبر الحدود الوطنية، والتي    وكنبذة سريعة عن عناصر اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة             -١٨
يمكن أن تنطبق أيضاً على االتجار غير المشروع بمنتجات التبغ، يجب على األطراف في تلك االتفاقية، ضمن                 
جملة أمور، أن تجرم المشاركة في أي جماعة إجرامية منظمة تتعلق بارتكاب جريمة خطيرة كفعل إجرامـي                 

 وغيرها من التدابير الالزمة لتجريم غسل األموال بموجـب القـانون            قائم بذاته، وأن تعتمد التدابير التشريعية     
المحلي، وأن تجرم مجموعة كبيرة من السلوكيات التي تُعتبر من أعمال الفساد؛ وأن تعتمد التـدابير الالزمـة                  

ـ        ؛لمكافحة الفساد؛ وأن تجرم األفعال الجرمية المتعلقة بعرقلة سير العدالة          شهود  والتي تشمل التـدخل لـدى ال
 ومـن   .والموظفين العموميين، وأن تتخذ التدابير التي تكفل مصادرة عائدات الجرائم المشمولة بتلك المعاهـدة             

األمور الحاسمة لهذا االستعراض أن كل عنصر من تلك العناصر يفرض شروطاً خاصة بانطباق االتفاقيـة،                
فعلى سبيل المثال قد يقتصر     . المشروع بالتبغ يمكن بدورها أن تحد من مدى تنظيم المعاهدة حالياً لالتجار غير            

ذلك على نماذج االتجار غير المشروع بمنتجات التبغ عبر الحدود الوطنية أو الذي يـشكل جـرائم خطيـرة                   
وفي جوهر األمر تُحدث هذه ). حسب تعريف كل من هذه المصطلحات الثالثة  (ترتكبها جماعة إجرامية منظمة     

انطباق االتفاقية في ما يتعلق باالتجار غير المشروع بمنتجات التبـغ علـى             الشروط ثغرات تنظيمية من حيث      
  .المستوى الدولي

  
  الفساد

  
يتم التصدي للفساد على كل من المستوى العالمي واإلقليمي، ومازال الفساد محل اهتمام كبير على كل             -١٩

عدة على االتجار غير المـشروع      وثمة اعتراف بأن الفساد أحد العناصر المسا      . من المستوى المحلي والدولي   
  .بجميع المنتجات، بما في ذلك منتجات التبغ

  
وتستهدف اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد منع الفساد والتحقيق فيه ومالحقة مرتكبيه في القطـاع                 -٢٠

لـسلوكيات   وهناك مجموعة كبيرة من ا     ١.العام، مع تكملة المبادرات األخرى لألمم المتحدة في هذا المضمار         
قيام موظف  :  أطراف، من أعمال الفساد، وهي     ١٠٣تعتبرها االتفاقية، التي يبلغ عدد األطراف فيها حتى اآلن          

حكومي باختالس ممتلكات أو تبديدها أو تسريبها، والمتاجرة بالنفوذ، وإساءة اسـتغالل الوظـائف، وغـسل                
واإلثراء غير المشروع، وتمويـل     جرم،  األموال، والمشاركة كطرف متواطئ أو مساعد أو محرض في فعل م          

  .أحزاب سياسية، وإعاقة سير العدالة
  

. وعالوة على ذلك تُعد تلك االتفاقية أول صك يستهدف توحيد تعـاريف الـسلوك المتعلـق بالفـساد                   -٢١
ـ                  ات وباإلضافة إلى تعزيز التعاون بين البلدان عن طريق المساعدة القانونية المتبادلة في مـا يتـصل بالتحقيق

وتسليم المجرمين تنص االتفاقية أيضاً على أن تتخذ الدول تدابير وقائية في القطاعين العام والخاص، وعلـى                 
  .تحديد جرائم معينة تتعلق بمختلف ممارسات الفساد

  
وبرعاية منظمة البلدان األمريكية تم اعتماد اتفاقية البلدان األمريكية لمكافحة الفساد كي تقوم أطـراف                -٢٢
اقية بتعزيز وتطوير اآلليات الالزمة لمنع الفساد وكشفه والمعاقبة عليه والقضاء عليه في أداء الوظـائف                االتف

تحديداً بهذا األداء، ومن أجل تعزيز وتيـسير وتنظـيم التعـاون بـين              المتعلقة  العمومية وكذلك أعمال الفساد     
 ٣٣فاقية، التي يبلغ عدد األطراف فيها حاليـاً  وتتناول االت. األطراف على ضمان الفعالية في تنفيذ هذه التدابير     
م أو تلقي الموظفين العمـوميين أو قبـولهم         هأو عرضها علي  طرفاً، مسألة منح الموظفين العموميين مواد قيمة        

                                                           
 الصادر عن الجمعية العامـة لألمـم   ٣٤/١٦٩بما في ذلك قواعد السلوك للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، القرار    ١

 .٥١/٥٩، القرار المتحدة، والمدونة الدولية لقواعد سلوك الموظفين العموميين
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للحـصول   العموميين   المسؤولين االت من جانب  فواألفعال أو اإلغ   مواد قيمة نظير أفعال أو إغفاالت محابية،      
 قيمة في المقابل، واالستخدام االحتيالي لملكية مكتسبة عن طريق هذه األفعال أو اإلغفـاالت             المواد  ال ذهه على

ونطاق االنطباق واسع ويشمل    . والسعي إلى الحصول على أشياء قيمة من قبل المسؤولين العموميين أو قبولها           
والذين يرتكبـون أفعـال     لفعل   والشركاء والمحرضين والمتواطئين والمشاركين بعد ا      المسؤولين األساسيين كل  

بإمكان وباإلضافة إلى ذلك فإن     . الفساد أو يحاولون ارتكابها أو يتآمرون على ارتكابها، حسبما حددته االتفاقية          
طرفين أو أكثر، باالتفاق المتبادل بينهم، تطبيق شروط االتفاقية في ما يتعلق بأي فعل من أفعال الفساد التي لم                   

  .تلك االتفاقيةيتم تناولها في أحكام 
  

تحدة لمكافحة الفساد واتفاقية البلدان األمريكية لمكافحة الفساد بيد أنه على الرغم من أن اتفاقية األمم الم  -٢٣
وفي سياق مكافحة االتجار غير     . تتضمن بنوداً واسعة النطاق فإنها تركز على التصدي للفساد في القطاع العام           

ـ                 اع المشروع بالتبغ يعني ذلك أنه يجب أيضاً استعراض الصكوك الدولية األخرى التي تتناول الفساد في القط
وقد اضطلعت منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي، على وجه الخصوص، بدور رئيـسي              . الخاص

في مكافحة الفساد على مدى السنوات العشر الماضية، وذلك عن طريق وضع معايير ومبادئ قياسية لمكافحة                
قطاع الخاص علـى المؤسـسات      وتركز تلك المتعلقة بال   (الفساد تحكم سلوك وأنشطة القطاعين العام والخاص        

  ).المتعددة الجنسيات
  

 بـشأن مكافحـة رشـوة       ١٩٩٧وتنص اتفاقية منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي عـام             -٢٤
 على أن تنفـذ     ١الموظفين العموميين األجانب في المعامالت التجارية الدولية، هي والتوصيتان المتعلقتان بها،          

 األجانـب والتحقيـق فيهـا ومالحقـة         العموميين الرامية إلى منع رشوة الموظفين       األطراف تدابير السياسات  
ويتعين، كلما أمكن، أن يتم بموجب النظام القانوني المحلي للطرف المعنـي            . مرتكبيها وفرض جزاءات عليها   

ـ          . إخضاع الرشاوى وعائداتها للضبط والمصادرة     . دادكما تحدد االتفاقية آلية من مـرحلتين السـتعراض األن
وتشمل المرحلة األولى استعراض وتقييم تنفيذ االتفاقية في القوانين واللوائح المحلية لألطـراف بغيـة تحديـد       

وفي المرحلة الثانية يتم إنشاء فريق عامل لتقدير مدى تطبيق          . إذا كانت األطراف تفي بمعاييرها الدنيا أم ال        ما
للضغط الذي تمارسه آلية استعراض األنداد علـى الـدول          ونظراً  . األطراف قوانينها من أجل مكافحة الرشوة     

  .يوجد اعتراف بأن هذه االتفاقية من أكثر الصكوك الدولية لمكافحة الفساد تأثيراً
  

وقد كثفت أيضاً منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي جهودها من أجل مكافحة الفساد عـن                  -٢٥
مادات التصدير والخصومات الضريبية والشفافية والمساءلة، وخصوصاً       طريق اعتماد تدابير تتعلق بتشغيل اعت     

  .في القطاع العام
  

ودالئل منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي بشأن المؤسسات المتعـددة الجنـسيات هـي                 -٢٦
ك وهي تشكل مبادئ ومعـايير طوعيـة للـسلو        . توصيات حكومية غير ملزمة للمؤسسات المتعددة الجنسيات      

واتُخذت خطوات محددة لتعزيـز     . التجاري المسؤول في مجموعة متنوعة من المجاالت، وتكافح الرشوة فيها         
المكاتب الحكوميـة المـسؤولة عـن تنفيـذ الـدالئل      (تنفيذ الدالئل، بما في ذلك تحديد نقاط االتصال الوطنية          

ن المؤسسات المتعددة الجنسيات أطراف     وتُعد هذه الدالئل من أول الصكوك الدولية التي تعترف بأ         ). وتعزيزها
وبناء على ذلك فإنها تُعد مالئمة بوجه خاص لمكافحة االتجار غير المشروع بالتبغ، حيث إن هذه                . دولية فاعلة 

  .التوصيات يمكن أن تنطبق انطباقاً مباشراً على صانعي منتجات التبغ

                                                           
 الصادرة عن مجلس مكافحة الرشوة في المعامالت التجاريـة الدوليـة،   ١٩٩٧وهما بالتحديد التوصية المنقحة لعام    ١

 .١٩٩٦وتوصية المجلس بشأن الخصومات الضريبية لرشاوى الموظفين العموميين األجانب لعام 
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  غسل األموال
  

وال بوصفه عنصراً من عناصر الجريمة المنظمة له خصصت عدة منظمات موارد لمكافحة غسل األم    -٢٧
ولتبديد القلق المتصاعد حول مسألة غسل األموال، أنشأ مـؤتمر          . عالقة باالتجار غير المشروع بمنتجات التبغ     

 فرقة عمل مالية معنية بغـسل األمـوال،         ١٩٨٩سنة  في  القمة الذي عقدته الدول الصناعية السبع في باريس         
 وهي هيئة حكومية دولية الغرض منها وضع وترويج سياسات وطنية ودولية لمكافحة              عضواً، ٣٤تتكون من   

وهذه الهيئة ترسم السياسات وتعمل على استنهاض اإلرادة السياسية الالزمـة           . غسل األموال وتمويل اإلرهاب   
 للوفـاء   توصـية ٤٠ وقد نشرت هذه الفرقة أكثر من       .إلعداد إصالحات تشريعية وتنظيمية في هذين المجالين      

  .بأغراضها، منها تسع توصيات خاصة تتعلق بمسألة تمويل اإلرهاب
  

أما الشبكة الدولية لمعلومات غسل األموال فهي شبكة على اإلنترنت تساعد الحكومـات والمنظمـات                 -٢٨
 بالنيابـة عـن   ١٩٩٨وقد أنشأت األمم المتحدة هذه الشبكة في سـنة        . واألشخاص على مكافحة غسل األموال    

وتتولى اآلن وحدة مكافحة غـسل األمـوال،        .  من المنظمات الدولية العاملة على مكافحة غسل األموال        شراكة
التابعة لمكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، إدارة هذه الشبكة وتجديد معلوماتها بالنيابـة عـن                

  .منظمة شريكة ١١
  

، وهي أكبر منظمة دولية فـي العـالم للـشرطة،           "ربولاإلنت"وتقوم المنظمة الدولية للشرطة الجنائية        -٢٩
بتسهيل التعاون بين هيئات الشرطة عبر الحدود وتساند وتساعد جميع المنظمات والسلطات والدوائر التي تعمل  

وما أن يبدأ تشغيل مشروع خدمة اإلنتربول للبحث        . على الحيلولة دون وقوع الجرائم الدولية أو على مكافحتها        
انات غسل األموال، سيتيح هذا المشروع لمحققي ومحللي مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب             اآللي عن بي  

في أنحاء العالم أن يقدموا استفساراتهم عن األنشطة المشبوهة في مجالي غسل األموال وتمويل اإلرهاب إلـى                 
. لبلدان األعضاء في اإلنتربول   هذه الشبكة لمقارنة هذه االستفسارات بما في قاعدة البيانات من سجالت قدمتها ا            

 لتختبرها بطريقة غير رسمية نخبـة       ٢٠٠٧وينبغي أن تكون أول صيغة لخدمة البحث جاهزة في أواخر سنة            
  .من البلدان

  
  التهريب والتزييف

  
إن االتفاقات والترتيبات الموضوعة لمكافحة التهريب والتزييف تعد من أفيد الوسائل للقـضاء علـى                 -٣٠

ومنها، على سبيل المثال، االتفاق المعقود بين المفوضـية األوروبيـة           . المشروع بمنتجات التبغ  االتجار غير   
وقد وضع . دولة عضواً في االتحاد األوروبي من جهة وبين شركة فيليب موريس الدولية من جهة أخرى ٢٦و

يل الضرائب وتحقيـق    هذا االتفاق من منطلق االقتناع بأن تهريب وتزييف منتجات التبغ يمثالن مشكلة لتحص            
اإليرادات الجمركية، ومشكلة كذلك لتنفيذ الئحة التبغ العامة في االتحاد األوروبي، ونص هذا االتفاق على تنفيذ 

  .نظام شامل وكفء لمكافحة تهريب السجائر وتزييفها
  

ت للبيـع  ويشمل هذا االتفاق شروطاً وافقت بموجبها شركة فيليب موريس الدولية على تنفيذ ممارسـا       -٣١
ن منتجاتها طبقاً لجميع المقتضيات القانونية، بما فـي ذلـك تنفيـذ          حوالتوزيع تضمن بيع وتوزيع وتخزين وش     

تدابير قوية تضمن الفهم التام لهوية عمالء التبغ ومبادرات مكافحة غسل األموال واحتـرام متطلبـات مـسك                  
يس الدولية ببيع سجائرها بعالمات وكميات متوافقة       ويلزم هذا االتفاق شركة فيليب مور     . السجالت احتراماً تاماً  

هذا فضالً عن أن هذه الشركة وافقت على التعـاون فـي حالـة              . مع الطلب المشروع في األسواق المقصودة     
وبي، وذلك بفحص المنتجات التي صودرت لتحديد ما إذا كانـت مزيفـة،             مصادرة منتجاتها في االتحاد األور    
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ومن األهمية بمكـان أن     . ائج، وبتقديم المعلومات عن المنتجات المهربة المصادرة      وبتقديم الوثائق وفحص النت   
 علـى األقـل مـن       ٪١٠٠شركة فيليب موريس الدولية أصبحت ملزمة أيضاً بتقديم مدفوعات إضافية تعادل            

أي وما أن يزيد عدد السجائر المصادرة في        . الرسوم والضرائب المستحقة على السجائر المهربة التي تصادر       
 من الرسـوم    ٪٤٠٠سنة على القيمة األساسية المعرفة سلفاً، تشمل المدفوعات اإلضافية مبلغاً إضافياً يساوي             

/ وفي المدة المنقضية بين بدء تنفيذ هذا االتفاق ونهاية حزيـران          . والضرائب المستحقة على السجائر المهربة    
 مليون سيجارة، وكان أكثر     ٩٠٠ها أكثر من     شحنة في  ١٠٠٠، أفادت التقارير بمصادرة أكثر من       ٢٠٠٧يونيو  

هذه الخطوات تضاف إلى الخطوات المذكورة أعاله عـن تتبـع واقتفـاء             . ( من هذه السجائر مزيفاً    ٪٨٠من  
  ).منتجاتها

  
وهناك مثال ذو صلة عن حق باتفاقات إنفاذ القانون، هو فرقة العمل المعنية بالسجائر والتابعة لمكتب                  -٣٢

 ألن هذا المكتب أدرك بالوقع الخطير لالتجار غير المشروع بالتبغ على ميزانية االتحـاد               ذلك. مكافحة الغش 
 فرقة العمـل المـذكورة      ١٩٩٤وعلى هذا األساس أنشأ في سنة       . األوروبي وعلى ميزانيات الدول األعضاء    

رغـاً مـن كبـار       محققاً متف  ١١وتشمل هذه الفرقة حالياً     . لتتعامل مع انتشار وتعاظم مشكلة تهريب السجائر      
وتعمد هذه الفرقة باإلضافة إلـى أنـشطتها        . عن كبرى عمليات تهريب السجائر في العالم      المحققين، يتحرون   

 دولة عضواً في االتحاد األوروبي، وتحلل المخاطر،        ٢٧التشغيلية إلى تحليل بيانات المصادرات التي ترسلها        
ون مع هيئات ومنظمات أخرى، وتراقب بالنيابة عن        وترصد اتجاهات سوق التبغ غير المشروعة، وذلك بالتعا       

  .المفوضية األوروبية تنفيذ االتفاق المعقود مع شركة فيليب موريس الدولية
  

وهناك أسلوب آخر لمناهضة التهريب والتزييف، هو استراتيجية التعامل مـع تهريـب التبـغ التـي                -٣٣
ومن بين أهـم عناصـر هـذه        . وأيرلندا الشمالية  المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى      ٢٠٠٠وضعتها في سنة    

. السجائر المصنوعة محلياً والمتاحـة للمهـربين      االستراتيجية العمل مع صانعي التبغ على الحد من إمدادات          
التي أصبح اسـمها مـصلحة اإليـرادات        (ولبلوغ هذا الهدف وقّعت مصلحة الجمارك والضرائب البريطانية         

 مذكرات تفاهم مع كبرى شركات صنع التبغ التي تورد منتجاتها للسوق            ٢٠٠١ في عام    )والجمارك البريطانية 
، مذكرات فيها التزامات أقوى، وافقت بموجبها شركات صنع التبغ على بيع ٢٠٠٦ثم وقّعت، في سنة     . المحلية

تي توجه منتجاتها بعالمات وكميات مناسبة إلشباع الطلب المشروع في أسواق التصدير، وعلى تلبية الطلبات ال         
 وعلى االمتناع عن    ؛رة من منتجاتها لكي تحدد تاريخ إنتاج ونقل الشحنات        يإليها في أعقاب مصادرة كميات كب     

أما في ما يتعلق بالتزييف فقـد نـصت         . توريد منتجاتها للعمالء الذين ال يثبتون مراقبتهم الفعالة على اإلنتاج         
ت معينة، من بينها خطوات مناهضة النتهاك العالمات        مذكرات التفاهم على أن تتخذ شركات صنع التبغ خطوا        

المسجلة تقضي باتخاذ اإلجراءات القانونية ضد االنتهاكات المشبوهة للماركات المسجلة كلما كان احتمال نجاح              
واستكملت هذه المذكرات بتشريع فرض على شركات صنع التبغ التزامـات محـددة             . هذه اإلجراءات معقوالً  

 ماليين  ٥وهكذا أصبح صانعو التبغ ملزمين مثالً بدفع جزاءات تصل إلى           . عدم الوفاء بها  وجزاءات في حالة    
جنيه إسترليني إذا لم يلتزموا في أعقاب أي تحذير رسمي باتخاذ الخطوات الضرورية للسيطرة على سلـسلة                 

  .إمداداتهم
  

الشؤون التجارية فـي الواليـات      أما فيما يتعلق باالتفاقات الممكنة في المستقبل فقد أعلن مكتب ممثل              -٣٤
 أن كندا واالتحاد األوروبي واليابان والمكسيك ونيوزيلندا وجمهورية         ٢٠٠٧أكتوبر  / المتحدة في تشرين األول   

كوريا وسويسرا والواليات المتحدة األمريكية قد شرعت في التفاوض على اتفاق تجاري لمكافحـة التزييـف،                
ولن تكون المفاوضات حول هذا     .  توافق عليه البلدان بمحض إرادتها     يرمي إلى وضع حد جديد وأفضل لإلنفاذ      

  .االتفاق برعاية أي منظمة دولية
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  تبادل المساعدة القانونية
  

تبادل المساعدة القانونية يقصد به اإلجراءات الرسمية التي يحق ألي بلد بموجبها أن يطلب المساعدة                 -٣٥
وفـي  . والمالحقات القضائية أو أن يقدم هذه المساعدة إلى بلد آخـر          الالزمة لتسهيل التحريات وإنفاذ القانون      

سياق االتجار غير المشروع بالتبغ يعني هذا المصطلح مجموعة واسعة من التدابير التعاونية التي تساعد على                
هذه وتشمل  . إنفاذ القوانين والمقاضاة على المخالفات المعنية المنصوص عليها في مختلف التشريعات الداخلية           

التدابير جمع المعلومات وتبادلها، وتنفيذ عمليات المصادرة والتفتيش، والمساعدة على جمع البينات وأخذ شهادة         
  .الشهود

  
تجار غير المشروع بمنتجـات     وهناك صكوك دولية بشأن تبادل المساعدة القانونية تشمل موضوع اال           -٣٦

اف التي تنظم تبادل المساعدة الجنائيـة علـى المـستوى           التبغ، ومنها عدد قليل من المعاهدات المتعددة األطر       
وفي ظل هذا العدد الكبير من . اإلقليمي، وعدد كبير من االتفاقات الثنائية التي يختلف سياق كل منها عن اآلخر

ومع ذلك فإن لها سمات مشتركة مأخوذة مـن المعاهـدة النموذجيـة             . االتفاقات يتعذر إجراء دراسة لكل منها     
 ١٩٩٠،١بالمساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية، التي اعتمدتها الجمعية العامة لألمم المتحدة في سنة              المتعلقة  

  .وهي معاهدة نموذجية تقتبس في المعاهدات الثنائية لتبادل المساعدة القانونية في المسائل الجنائية
  

بما فيها جمع البينات وشهادة الشهود،      وشملت هذه المعاهدة النموذجية مجموعة من التدابير التعاونية،           -٣٧
والمساعدة على االتصال بالمحتجزين وغيرهم للحصول على البينات المفيدة لعمليات التحقيق، وتقديم الوثـائق              

 القضائية، وإجراء عمليات التفتيش والمصادرة، وتقديم المعلومات والبينات بمـا فيهـا             ىالالزمة لرفع الدعاو  
لكن هذه المعاهـدة النموذجيـة ال تنطبـق علـى       . لمالية والمؤسسية وسجالت األعمال   السجالت المصرفية وا  

باستثناء القدر الذي يسمح به القانون المحلـي        (االعتقال واالحتجاز ألغراض الترحيل أو إنفاذ األحكام الجنائية         
 لتنفيذ األحكام القضائية ، أو نقل المحتجزين)أو تسمح به التزامات التعامل مع عائدات الجرائم في حاالت معينة

وهذا يدل على ضيق المنهج المتبع إزاء تبادل المساعدة، على عكس المـنهج             . ى الجنائية عليهم أو نقل الدعاو   
  .المتبع في بعض المعاهدات الثنائية المعقودة لمعالجة هذه المسائل

  
 مخالفـة   أية النموذجية على    وتنطبق التزامات تبادل المساعدة القانونية المنصوص عليها في المعاهد          -٣٨

وقد تؤدي أي مخالفة جـسيمة      . يقع عقابها في دائرة اختصاص السلطات القضائية في الدولة الطالبة للمساعدة          
وعلى هذا النحـو يجـوز أن يكـون شـرط           . إلى تفعيل المعاهدة النموذجية   )  حبس ةمقيسة عادة بأقصى مد   (
.  شرطاً أساسياً لتقديم المـساعدة     -الفة في دولتين مشاركتين      أي عندما تكون المخالفة مخ     -" ازدواجية الجرم "

ويجوز للدول أيضاً أن ترفض تقديم المساعدة لعدة أسباب، منها األسباب األمنية والخوف على المصلحة العامة         
واألسباب السياسية، غير أنه ال يجوز رفض تقديم المساعدة لمجـرد المحافظـة علـى سـرية المـصارف                   

  .شابهةوالمؤسسات الم
  

وباإلضافة إلى المعاهدات اإلقليمية والثنائية التي تتعامل على وجه الخصوص مع تبـادل المـساعدة                 -٣٩
الجنائية، هناك معاهدات متعددة األطراف نصت هي األخرى على تبادل المساعدة القانونية في الحاالت التـي                

مثـل ذلـك أن     . غير المـشروع بـالتبغ    تخص موضوع كل معاهدة منها والتي قد تكون لها عالقة باالتجار            
األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية طالبت األطراف بأن يشمل تبـادل              من اتفاقية    ١٨ المادة

 واإلجراءات القضائية في ما يتعلـق بالمخالفـات المـشمولة بهـذه          ىالمساعدة القانونية التحقيق ورفع الدعاو    

                                                           
 .٤٥/١١٧القرار    ١
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 من اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد ألنها نصت على التزامـات            ٤٦ى المادة   ومن األمثلة األخر  . االتفاقية
  .تتعلق بتبادل المساعدة القانونية في حالة المخالفات المشمولة بهذه االتفاقية

  
  الملكية الفكرية

  
ت تنتهك عادة وبصفة مباشرة قوانين الملكيـة الفكريـة التـي تحمـي العالمـا              إن المنتجات المزيفة      -٤٠

وقد بـين تقريـر     .  حتى وإن لم تنتهك حقوق التأليف والتصاميم الصناعية والمعلومات غير العلنية           ١المسجلة،
 الذي عقده مؤتمر األطراف في اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية أن تزييـف منتجـات                ٢فريق الخبراء 

  .بمنتجات التبغالتبغ يثير تحدياً كبيراً أمام القضاء على االتجار غير المشروع 
  

  االتفاق المتعلق بالجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية
  

وضعت منظمة التجارة العالمية في اتفاقها المتعلق بالجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية حداً أدنى                -٤١
ى حد ما ألعضاء منظمة     من المعايير لحماية الملكية الفكرية، لكن طريقة تنفيذ أحكام هذا االتفاق أمر متروك إل             

ويشمل هذا االتفاق المجاالت الرئيسية للملكية الفكرية، بمـا فيهـا   . التجارة العالمية، كل حسب نظامه القانوني     
 من هذا االتفاق أعضاء منظمة التجارة العالميـة بالـسماح لمـالكي             ٥١وتطالب المادة   . تزييف منتجات التبغ  

لسلطات الجمركية من اإلفراج عن السلع ذات العالمات المسجلة المزيفة          العالمات المسجلة بتقديم طلبات لمنع ا     
 على أن يشرع أعضاء منظمة التجـارة العالميـة فـي وضـع              ٦١وتنص المادة   . حتى ال يتم تداولها بحرية    

  .إجراءات جنائية وعقوبات تتعلق بتزييف العالمات التجارية، وأن تدرج فيها حلوالً كفيلة بردع هذا التزييف
  
  تفاقية باريس لحماية الملكية الصناعيةا
  

سبقت اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية االتفاق المتعلق بالجوانب التجاريـة لحقـوق الملكيـة                 -٤٢
. الفكرية، واشتملت على التزامات أساسية لحماية العالمات المسجلة، تنطبق على تغليف ووسم منتجات التبـغ              

 بلداً عضواً متعاقداً، مما جعل ١٧١ التي تتولى إدارة هذه االتفاقية التي انضم إليها ومنظمة التجارة العالمية هي
وحتى وإن لم تكن االلتزامـات المنـصوص عليهـا فيهـا            . هذه االتفاقية واحدة من أكثر اتفاقيات العالم قبوالً       

 بالجوانب التجاريـة    بخصوص العالمات المسجلة مسهبة مثل االلتزامات المنصوص عليها في االتفاق المتعلق          
لحقوق الملكية الفكرية، فإن بعض األطراف في االتفاقية ليست أعضاء في منظمة التجارة العالمية، وهذا يعني                

  .أنهم لم يتعهدوا بالتزامات إال بموجب اتفاقية باريس وحدها
  

تبـغ فهـي تتعلـق      اتفاقية باريس ارتباطاً بمسألة االتجار غير المشروع بمنتجـات ال         أما أكثر أحكام      -٤٣
على أن السلع التي تحمـل      ) ١(٩وتنص المادة   . بمصادرة المنتجات عند استيرادها وبعد استيرادها في أي بلد        

 تصادر عند استيرادها في البلدان التي تتمتع فيها تلك العالمة           بدون حق مشروع عالمة مسجلة أو اسماً تجارياً       
، مصادرة السلع إما في البلد الذي       )٢(٩ بموجب المادة    ،لنحو يجوز وعلى هذا ا  . أو هذا االسم بالحماية القانونية    

. تم فيه وضع العالمة أو االسم على المنتج بطريقة مخالفة للقانون وإما بعد دخول هذه السلع إلى البلد المستورد
جب علـى  تنص على أنه ي) ٥(٩وإذا كان التشريع المحلي ال يسمح بمصادرة السلع عند استيرادها، فإن المادة  

وبهذا فإن هذه األحكام تتـيح      . البلد أن يحظر استيراد هذه المنتجات أو أن يصادرها متى دخلت بلد االستيراد            
  .مصادرة منتجات التبغ المزيفة التي استوردها بلد آخر أو الجاري استيرادها في بلد آخر

                                                           
سماء أو رموز أو أجهزة أو أي توليفة من هذه البنود يستعملها المنتجون والتجار العالمات المسجلة هي كلمات أو أ   ١

 .للتعريف بسلعهم وتمييزها عن منتجات منافسيهم
  .A/FCTC/COP/2/9الوثيقة    ٢
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كلما كانـت الـسلع تحمـل       من اتفاقية باريس على سريان التزامات المصادرة        ) ١(١٠وتنص المادة     -٤٤
ومن المهم أن ". بياناً كاذباً بمصدر السلع أو بهوية منتجها أو صانعها أو بائعها"بطريقة مباشرة أو غير مباشرة 

يعمل في إنتاج أو تجارة هذه السلع       "على أنه أي منتج أو صانع أو بائع         " الطرف المعني "صنفت  ) ٢(١٠المادة  
دعى كذباً أنها المصدر، أو في اإلقليم الذي توجد فيه هذه المنطقة المحليـة، أو               وله مقر في المنطقة المحلية الم     

وهذا يعني أن بوسع صانع . "في البلد المذكور بالكذب، أو في البلد الذي استُعمل فيه البيان الكاذب عن المصدر
 يطلـب المـصادرة، وأن      التبغ الذي له مقر في منطقة محلية ادعي فيها كذباً أنها مصدر المنتجات المزيفة أن              

بوسع السلطة المختصة في الدولة العضو المتعاقدة أن تحظر استعمال أي عالمة تجارية مسجلة قد تثير خلطاً                 
  .مع العالمة المسجلة باسم ذلك الصانع

  
  ترتيبات المنتديات والمجموعات

  
، ٢٠٠٤نتربول، منـذ سـنة      نظمت المنظمة العالمية للجمارك والمنظمة العالمية للملكية الفكرية واإل          -٤٥

ويعرف هذا المنتدى باسم االجتماع العالمي لمكافحة التزويـر         . منتدى دولياً للحكومات وممثلي القطاع الخاص     
والقرصنة، وهو يهدف إلى تحسين مستويات تنفيذ القوانين والبرامج المخصـصة للقـضاء علـى التزييـف                 

وإن كانت  . من خالل وسيلة أساسية هي إصدار التوصيات      والتهريب، وذلك على الصعيدين الدولي واإلقليمي،       
هذه التوصيات ال تتجاوز القضاء على االتجار غير المشروع بالتبغ، فقد كان لهذا المنتدى وقع كبيـر علـى                   

  .تعزيز وتوسيع نطاق التعاون بين األطراف الفاعلة الرئيسية في المجتمع الدولي
  

، على إضافة اختصاص بجريمة     ٢٠٠٠أكتوبر  /  في تشرين األول   ووافقت الجمعية العامة لإلنتربول،     -٤٦
وبعد ذلك بقليل أنشأت اإلنتربول فريق العمل المعني بالملكيـة          . انتهاك الملكية الفكرية إلى قائمة اختصاصاتها     

ـ الثقافية، وهو شراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، تتكون عضويتها األساسية من ممثلين               ن سـلطات   ع
 تمثل صناعات القطاع     إلنفاذ القانون وسلطات جمركية ومنظمات دولية مشتركة بين الحكومات وهيئات          وطنية

ومهمة هذا الفريق هي أن يعمل بوصفه فريقاً استـشارياً يـساعد            . الخاص، وهيئات حماية براءات االختراع    
ك الملكيـة الفكريـة، وتـشجيع       اإلنتربول على إعداد االستراتيجيات الالزمة لمكافحة الجريمة المنظمة النتها        

الدوائر المركزية الوطنية وسلطات إنفاذ القانون الوطنية من البلدان األعضاء في اإلنتربول علـى تخـصيص                
  .المزيد من الموارد للتعامل مع جريمة انتهاك الملكية الفكرية

  
  
  

=     =     =  


