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    مؤتمر األطراف

هيئة التفاوض الحكومية الدوليـة المعنيـة بوضـع         
  بروتوكول حول االتجار غير المشروع بمنتجات التبغ

 

FCTC/COP/INB-IT/3/3  الثالثةالدورة 
/  تمـوز  ٥ –يونيـو   /  حزيران ٢٨  سويسرا، جنيف،
  ٢٠٠٩يوليو 

٢٠٠٩ أبريل/ نيسان ٢٣

  
  
  

  لنص الرئيس المنقح الخاص ببروتوكول حو
  االتجار غير المشروع بمنتجات التبغ

  
  
  
قرر مؤتمر األطراف في اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ في دورته الثانية                 -١
إنشاء هيئة تفاوض حكومية دولية باب المشاركة فيهـا         ) ٢٠٠٧يوليو   / تموز ٦-يونيو /حزيران٣٠بانكوك،  (

لك لصياغة بروتوكول بشأن االتجار غير المشروع بمنتجات التبغ والتفـاوض           مفتوح أمام جميع األطراف، وذ    
 من اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بـشأن         ١٥عليه، على أن يستند هذا البروتوكول إلى أحكام المادة          

  ١.مكافحة التبغ، ويكملها

 االتجار غير المشروع، علـى  بأن النموذج الخاص ببروتوكول بشأن     FCTC/COP2(12)ويسلّم القرار     -٢
 يمثّل أساساً سليماً    FCTC/COP1(16(لقرار مؤتمر األطراف    النحو المقترح من قبل فريق الخبراء المنعقد طبقاً         

ويطلب القرار إلى هيئة التفـاوض الحكوميـة        . لشروع هيئة التفاوض الحكومية الدولية في إجراء المفاوضات       
  . الهيئةا بناء على نص الرئيس الذي سيضعه رئيستواصل النهوض بأعمالهالدولية أن 

، وفي أعقاب الدورة األولى لهيئة التفاوض الحكومية الدولية المعنيـة           FCTC/COP2(12)ووفقا للقرار     -٣
، أعـد   )٢٠٠٨فبراير   / شباط ١٦-١١جنيف،  (بوضع بروتوكول حول االتجار غير المشروع بمنتجات التبغ         

. جورج، نص الرئيس بدعم مـن أمانـة االتفاقيـة والخبـراء المعنيـين             -لتونرئيس الهيئة، الدكتور يان وا    
 / تـشرين األول   ٢٥-٢٠جنيـف،   ( دورتها الثانية    خالل ٢هيئة التفاوض الحكومية الدولية ذلك النص      وناقشت
  ).٢٠٠٨أكتوبر 

                                                           
  .FCTC/COP2(12)القرار     ١
  .FCTC/COP/INB-IT/2/3الوثيقة     ٢
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تها الثالثـة،    دور في لتنظر فيه    اً منقح اً الرئيس أن يعد نص    إلىوطلبت هيئة التفاوض الحكومية الدولية        -٤
مع مراعاة المناقشات التي أجريت في الدورة الثانية والمقترحات التي قدمت خاللها، بما في ذلك النـصوص                 
واآلراء التي قدمتها اللجان الفرعية والفريق العامل التابع لها ونتائج استعراضات الخبراء والمشورة القانونيـة               

رت الهيئة إلى أن الرئيس سيتلقى، عند االقتضاء، دعم كل من           وأشا.  على طلب هيئة التفاوض    نزوالًالتي تمت   
  .المكتب والخبراءهيئة أمانة االتفاقية و

نـوفمبر   / تشرين الثاني  ٢٢-١٧( إلى الدورة الثالثة لمؤتمر األطراف       ١اًوقدمت هيئة التفاوض تقرير     -٥
دورة هيئـة   وقرر بـأن تنعقـد       بذلك التقرير    علماًوأحاط مؤتمر األطراف    ). ، دوربان، جنوب أفريقيا   ٢٠٠٨

.  في جنيف٢٠٠٩يوليو  / تموز٥يونيو و / حزيران٢٨ في الفترة الممتدة بين  الثالثةالتفاوض الحكومية الدولية
، فـي عـام      ذلك  اقتضت الضرورة  إذالهيئة التفاوض أن تقرر عقد دورة رابعة لها،          أن   اًوقرر المؤتمر أيض  

كول حول االتجار بمنتجات التبغ على الدورة الرابعة لمؤتمر ، وذلك لغرض عرض مسودة نص البروتو٢٠١٠
  ٢.األطراف

هيئة دورة   مذكرة إيضاحية بشأن أهم التنقيحات التي أدخلت على النص في أعقاب             اًوأعد الرئيس أيض    -٦
  ٣. الثانيةالتفاوض الحكومية الدولية

  .تفاوض الحكومية الدولية في مرفق هذه الوثيقة لتنظر فيه هيئة الويرد نص الرئيس المنقح  -٧

                                                           
  .FCTC/COP/INB-IT/2/4 Rev.1الوثيقة      ١
  .FCTC/COP3(6)القرار      ٢
  .FCTC/COP/INB-IT/3/INF.DOC./2الوثيقة      ٣
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  المرفق

  نص الرئيس المنقح بروتوكول حول االتجار غير المشروع بمنتجات التبغ

  الديباجة

  إن األطراف في هذا البروتوكول،

مـايو  /  أيـار  ٢١ أن جمعية الصحة العالمية السادسة والخمسين قد اعتمدت في           اعتبارهاتضع في   إذ  
 ٢٧ الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ، التي بدأ نفاذهـا فـي              ، بتوافق اآلراء، اتفاقية منظمة    ٢٠٠٣
  ؛٢٠٠٥فبراير / شباط

إحدى أسـرع معاهـدات     بأن اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ هي            وإذ تقر 
  ؛ميةاألمم المتحدة التي تم التصديق عليها واألداة األساسية لبلوغ أغراض منظمة الصحة العال

النظام الداخلي لمؤتمر األطراف في اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بـشأن             إلى أن    وإذ تشير 
لمؤتمر األطراف في اتفاقية منظمة الـصحة العالميـة         الدورة األولى   مكافحة التبغ قد اعتُمد بتوافق اآلراء في        

  ؛٢٠٠٦فبراير /  شباط١٧ إلى ٦  في جنيف في الفترة منتي عقدتاإلطارية بشأن مكافحة التبغ ال

 على حماية وضمان التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه كحق من الحقـوق               وتصميماً منها 
األساسية لكل إنسان، دون تمييز بسبب العنصر أو الـدين أو العقيـدة الـسياسية أو الحالـة االقتـصادية أو                     

  ؛االجتماعية

   الصحة العمومية؛صون واألمن لحقهم في على إعطاء األولوية  أيضاوتصميماً منها

 استشراء ضخامة وتغلغل االتجار غير المشروع بمنتجات التبغ في           لما تُسهم به   ببالغ القلق  تشعروإذ  
وباء التبغ، الذي يعتبر مشكلة عالمية لها عواقب وخيمة على الصحة العمومية وتستدعي اسـتجابات محليـة                 

  ؛ودولية فعالة ومالئمة وشاملة

الرامية أن االتجار غير المشروع بمنتجات التبغ يقوض التدابير التسعيرية والضريبية           ب أيضاً تُقر وإذ
  ؛ مكافحة التبغ، ويزيد بذلك من توافر منتجات التبغ بأسعار ميسورةإلى توطيد أركان عملية

 غير المشروع   ما الزدياد توافر منتجات التبغ بأسعار ميسورة من خالل االتجار          إزاء   وإذ تشعر بالقلق  
   الشباب والفقراء وسائر الفئات الضعيفة؛تلحق الضرر بصحة وعافيةمن آثار 

 غيـر   الناجمة عـن االتجـار     إزاء العواقب االقتصادية واالجتماعية الضخمة       بالغ القلق وإذ يساورها   
  ؛ةالبلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقاليالمشروع بمنتجات التبغ على 

اإلقليميـة  الحاجة إلى تكوين قدرات علمية وتقنية ومؤسسية لتخطيط وتنفيذ التدابير الوطنية و            وإذ تعي 
   جميع أشكال االتجار غير المشروع بمنتجات التبغ؛للقضاء على الدوليةو
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األهمية لتعزيز قدرة األطـراف،     بالغ  أمر   الموارد والتكنولوجيات المناسبة     التوصل إلى  أن   وإذ تدرك 
 جميـع أشـكال     القضاء على خصوصاً في البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، على            و

  ؛االتجار غير المشروع بمنتجات التبغ

فأنهـا   مناطق التجارة الحرة تنشأ لتسهيل التجـارة القانونيـة           أنه على الرغم من أن    تدرك أيضاً   وإذ  
ار غير المشروع بمنتجات التبغ، سواء من حيث العبور غيـر المـشروع             االتج لتيسير عولمة    أيضاًاستخدمت  

  ؛للمنتجات المهربة أو تصنيع منتجات التبغ غير المشروعة

اقتصادات األطراف ويهدد   ب ويضر بأن االتجار غير المشروع بمنتجات التبغ يقوض         أيضاً وإذ تعترف 
  ؛استقرارها وأمنها وسيادتها

 يجري استخدامها في    ر المشروع بمنتجات التبغ يدر أرباحاً مالية ضخمة       أن االتجار غي   أيضاتعي  وإذ  
 وتفسد، على جميع المستويات، أغراضاً تنشد الحكومـات         وتحرفأنشطة إجرامية عبر وطنية تخترق      تمويل  
  ؛وأعماالً تجارية ومالية مشروعةتحقيقها 

عة التبغ لكي تقوض أو تخـرب        جهود تبذلها دوائر صنا    لرصد أي  على الحاجة إلى التيقظ      تشددوإذ  
استراتيجيات مكافحة االتجار غير المشروع بمنتجات التبغ، وضرورة التعرف على أنشطة دوائر صناعة التبغ              

  ؛ذات األثر السلبي على استراتيجيات مكافحة االتجار غير المشروع بمنتجات التبغ

لمية اإلطارية بشأن مكافحـة التبـغ،        من اتفاقية منظمة الصحة العا     ٢-٦ المادة   ال تغيب عن بالها   وإذ  
األطراف على القيام، حسب االقتضاء، بحظر أو تقييد مبيعات منتجات التبغ المعفاة من الضرائب              " تشجعالتي  

يـتم تحويـل    ألن هذه المنتجات كثيراً ما      " أو توريدها من قبلهم   / والرسوم الجمركية إلى المسافرين الدوليين و     
  ؛ لمشروع نحو االتجار غير اوجهتها

   التبغ ومنتجات التبغ العابرة تجد قنوات للتجارة غير المشروعة؛بأنعالوة على ذلك وإذ تقر 

 أن اإلجراءات الفعالة لمنع ومكافحة االتجار غير المشروع بمنتجـات التبـغ             تضع في اعتبارها  وإذ  
شروع التـي تـشمل حـسب       تقتضي اتباع نهج دولي شامل وتعاوناً وثيقاً إزاء جميع جوانب االتجار غير الم            

  ؛االقتضاء االتجار غير المشروع بالتبغ وبمعدات الصنع التي تستعمل في صنع منتجات التبغ

اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمـة        بأهمية االتفاقات الدولية األخرى، مثل       أيضاًوإذ تقر   
  ؛عبر الحدود الوطنية، واتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد

 إقامة صالت قوية بين أمانة اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحـة التبـغ                تعتزموإذ  
  ؛ومكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والهيئات األخرى، حسب االقتضاء

ـ           ١٥ بالمادة    تذكّر وإذ   ي أقـرت    من اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ والت
 بأن القضاء على جميع أشكال االتجار غير المشروع بمنتجات التبغ، بما في          ، ضمن جملة أمور   ،األطراف فيها 

  ؛ذلك التهريب والصنع غير المشروع والتقليد، يشكل عنصراً أساسياً في مكافحة التبغ

 مكافحـة التبـغ      بأن تكملة اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطاريـة بـشأن           عن اقتناعها  وإذ تُعرب 
 االتجار غير المشروع بمنتجات التبغ وتفادي عواقبـه         لمناهضةببروتوكول شامل ستشكل وسيلة قوية وفعالة       

  ؛الجسيمة



FCTC/COP/INB-IT/3/3  Annex  

5 

  : على ما يليتتفق

  المقدمة: الباب األول

  ١المادة 

  المصطلحات

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

أي منتج يحتوي على تبغ ويكون معداً لالحتـراق أو التـسخين فـي ظـروف                " سيجارة"مة  تعني كل   -٢
االستخدام العادية، ويشمل بال حصر أي تبغ معدل للف وقابل لالستعمال كسجائر بحكم شكله أو نوعه أو تغليفه 

  . سجائرأو توسيمه، ويرجح أن يعرض على المستهلك أو أن يشتريه المستهلك بوصفه تبغاً معداً لعمل

مؤتمر أطراف اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحـة          " مؤتمر األطراف "عبارة  تعني    -٣
  .التبغ

 مـن    تـشمل التجريـد     وهـي   بانتزاع الممتلكات نهائياً    ما قيام سلطة مختصة  " المصادرة"تعني كلمة     -٤
  .الممتلكات حيثما انطبق ذلك

لشحنات غير مشروعة أو مشبوهة بالخروج من إقليم دولـة أو           لسماح  ا" التسليم المراقب "عبارة  تعني    -٥
أكثر أو المرور عبره أو دخوله بمعرفة السلطات المختصة وتحت مراقبتها بغية التحري عن جـرم وكـشف                  

  .هوية مرتكبيه

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

 حسب أحدث القواعد قبل الشروع في االرتباط        ة المعقول بالتحرياتالقيام  " التحقق الواجب "عبارة  تعني    -٧
بأي عالقة أعمال أو في أثنائها للتأكد من أن الشريك في هذه األعمال أو الشريك المتوقع في هذه األعمال يتقيد                  

  .هابالتزاماته القانونية أو يتوقع على نحو معقول أن يتقيد ب

أي ممارسة يحظرها القانون أو أي تصرف يحظره القانون مما          " االتجار غير المشروع  "عبارة  تعني    -٨
يتعلق باإلنتاج أو الشحن أو االستالم أو الحيازة أو التوزيع أو البيع أو الشراء، بما في ذلـك أي ممارسـة أو                      

  .تصرف مما يقصد منه تسهيل نشاط من هذا القبيل

اإلذن الذي تصدره السلطة المختصة بناء على طلب مقرر تم تقديمه أو وثـائق              " رخصةال"تعني كلمة     -٩
  .غيره تم تقديمها إلى السلطة المختصة

  . سيجارة١٠ ٠٠٠عبوة تحتوي على نحو " الصندوق الكبير"عبارة تعني   -١٠

  .أي طرف في هذا البروتوكول ما لم يشر السياق إلى خالف ذلك" الطرف"كلمة تعني   -١١
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أي ممتلكات تتأتى أو يتحصل عليها بشكل مباشر أو غير مباشر مـن             " عائدات إجرامية "عبارة  تعني    -١٢
  . هذا البروتوكولكما ينص على ذلك ارتكاب فعل إجرامي

الحظر المؤقت الذي تفرضه السلطة المختصة على نقل الممتلكات أو تحويلهـا أو             " ضبط"كلمة  تعني    -١٣
  .و وضعها مؤقتاً تحت الحراسة أو السيطرةالتصرف فيها أو تحريكها أ

يعاقب عليه بالحرمان التام من الحريـة لمـدة         جرماً  السلوك الذي يمثل    " جريمة خطيرة "تعني عبارة     -١٤
  .تقل عن أربع سنوات أو بعقوبة أشد ال

  .رية العاديةالمعامالت التي ال توافق أو ال تطابق الممارسات التجا" المعامالت المشبوهة"عبارة تعني   -١٥

المنتجات التي تتكون كلياً أو جزئياً من ورق التبغ كمادة خام، والتي تصنع " منتجات التبغ"عبارة تعني   -١٦
  .لغرض االستخدام سواء بتدخينها أو مصها أو مضغها أو تنشقها

ـ             " اقتفاء األثر "عبارة  تعني    -١٧ سار أو  قيام أي سلطة مختصة أو أي شخص آخر بالنيابة عنها بتحديـد م
تحركات التبغ أو منتجات التبغ أو معدات الصنع التي تستعمل في صنع منتجات التبغ من خالل سالسل التوريد 
الخاصة بعمليات الصنع أو البيع أو التوزيع أو التخزين أو الشحن أو االستيراد أو التصدير أو أي جزء مـن                    

  .هذه العمليات

طة المختصة أو أي شخص آخر بالنيابة عنها بالرصد المنهجـي           قيام السل " تحديد المنشأ "عبارة  تعني    -١٨
لمسار أو تحركات التبغ أو منتجات التبغ أو معدات الصنع التي تستعمل في صنع منتجات التبغ مـن خـالل                    
سالسل التوريد الخاصة بعمليات الصنع أو البيع أو التوزيع أو التخزين أو الشحن أو االستيراد أو التصدير أو                  

  .من هذه العملياتأي جزء 

  ٢المادة 

  االتفاقات والصكوك القانونية األخرىعالقة البروتوكول ب

أحكام اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ المنطبقة على بروتوكوالتهـا              تنطبق  -١
  . على هذا البروتوكولأيضاً

 من اتفاقيـة    ٢تفاقات المذكورة في المادة      اال  أنواع األطراف في هذا البروتوكول والتي عقدت     تقوم  و  -٢
عن طريق أمانـة    بتلك االتفاقيات   منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ بإبالغ اجتماع األطراف           

  .االتفاقية

لمكافحة الجريمة   أطراف في اتفاقية األمم المتحدة       أيضاً التي هي    ،تعمل األطراف في هذا البروتوكول      -٣
 على ضمان التطبيق الكامل ألحكام هذه االتفاقية ذات الـصلة باالتجـار غيـر               ،بر الحدود الوطنية  المنظمة ع 

وتنظر األطراف في هذا البروتوكول، التي لم تنّضم كأطراف فـي اتفاقيـة األمـم               . المشروع بمنتجات التبغ  
صلة من تلك االتفاقية علـى      ، في تطبيق األحكام ذات ال     لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية     المتحدة  

 ٦ و ٥وتنظر، بصفة خاصة، في تطبيق المـواد        . قضايا االتجار غير المشروع بمنتجات التبغ، عند االقتضاء       
  .لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية من اتفاقية األمم المتحدة ١٨ و١٦ و١٥ و١٣-١٠ و٨و
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زامات والمسؤوليات األخـرى لألطـراف بموجـب        ليس في هذا البروتوكول ما يمس بالحقوق وااللت         -٤
 ودون أن يقتصر    لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية     القانون الدولي، والسيما، اتفاقية األمم المتحدة       

  .عليها

  ٣المادة 

  نطاق البروتوكول

غ ومعدات الـصنع   على منع االتجار غير المشروع بالتبغ ومنتجات التبوفق شروطه،ينطبق هذا البروتوكول،   
  .اً قضائيومالحقة القائمين بهالتي تستعمل في صنع منتجات التبغ، والكشف والتحري عنه 

  االلتزامات العامة: الباب الثاني

  ٤المادة 

  االلتزامات العامة

 من اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ، تعمل األطـراف             ٥باإلضافة إلى أحكام المادة     
  على ما يلي،

التدابير المناسبة لمكافحة أو تنظيم سلسلة توريد التبغ ومنتجات التبغ ومعدات           ذ  ي األطراف وتنف  اعتماد  -١
الصنع التي تستعمل في صنع منتجات التبغ، وذلك لمنع االتجار غير المشروع والكشف عنه والتحقيـق فيـه،           

  .في ما بينها لبلوغ هذه الغاية وتتعاون

ابير المناسبة لزيادة فعالية الجمارك والشرطة والوكاالت التنظيمية األخرى المعنية المسؤولة           التد اتخاذ  -٢
عن منع جميع أشكال االتجار غير المشروع بالتبغ أو منتجات التبغ أو معدات الصنع  التي تستعمل في صنع                   

  .منتجات التبغ وعن الردع والكشف عنها والتحقيق فيها والقضاء عليها

 من  تدابير واضحة وفعالة لتقديم المساعدة التقنية والدعم المالي وبناء القدرات والتعاون الدولي            داعتما  -٣
  تزويد السلطات المختصة ببيانات إنتاج وتجارة جميع أشكال التبغ ومنتجات التبغ ومعدات الصنع             أجل ضمان 

  .بادل هذه البيانات معهاالتي تستعمل في صنع منتجات التبغ الناشئة داخل إقليم كل منها، وتضمن ت

وفقاً لنظمها القانونية واإلدارية المحلية على تعزيز فعالية إجـراءات إنفـاذ             التعاون الوثيق فيما بينها     -٤
  .القوانين لمكافحة الجرائم المنصوص عليها في هذا البروتوكول

 عليهـا فـي هـذا       مع المنظمات والهيئات المختصة بتبادل المعلومات المنصوص       التعاون والتواصل   -٥
  .البروتوكول

في حدود الوسائل والموارد المتاحة لها، على جمع الموارد الماليـة الالزمـة لتنفيـذ هـذا                  التعاون،  -٦
  .البروتوكول تنفيذاً فعاالً من خالل آليات التمويل الثنائية والمتعددة األطراف
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  مراقبة سلسلة التوريد: الباب الثالث

  ٥المادة 

  موافقة المعادل لهاالرخصة أو نظام ال

في ضوء أغراض الصحة العمومية المنشودة من اتفاقية منظمة الصحة العالميـة اإلطاريـة بـشأن                  -١
للقضاء على االتجار غير المشروع بالتبغ ومنتجات التبغ ومعدات الصنع  التي تـستعمل فـي               و مكافحة التبغ، 

عي ممارسة أي من األنشطة التالية إال       يحظر كل طرف على أي شخص اعتباري أو طبي        لتبغ،  صنع منتجات ا  
 صادرة عن سلطة مختصة وتجيز      ")الرخصة"يشار إليها فيما يلي بـكلمة      ( أو موافقة معادلة لها      عمالً برخصة 

  :ممارسة هذه األنشطة

  صنع منتجات التبغ؛  )أ(

  معدات الصنع التي تستعمل في صنع منتجات التبغ؛صنع   )ب(

التي تستعمل في  ومنتجات التبغ ومعدات الصنعصدير التجاري للتبغ  االستيراد التجاري أو الت     )ج(
  لتبغ؛ أو بيعها بالجملة أو السمسرة بها أو تخزينها أو توزيعها؛صنع منتجات ا

نقل كميات تجارية من التبغ أو منتجات التبغ أو معدات الصنع التي تـستعمل فـي صـنع                    )د(
  منتجات التبغ؛

  .معالجة التبغ األولية  )ه(

يعمل كل طرف على منح رخصة، في الحدود التي يراها مناسبة، ألي شخص اعتباري أو طبيعـي                   -٢
  .بزراعة التبغ ومنتجاته ألغراض التجارة أو البيعيقوم 

  :فعالية نظام الترخيص يقوم كل طرف بما يليلضمان    -٣

أو إلغـاء   / سـحب و  وتتولى إصدار وتجديد وتعليق     تعيين أو إنشاء سلطة مختصة أو أكثر          )أ(
 بأحكام هذا البروتوكول، وبصرف اً من هذه المادة، رهن   ١رخصة ممارسة األنشطة المحددة في الفقرة       

  النظر عن جنسية المرخص له أو محل إقامته؛

 بما فـي ذلـك      احتواء كل طلب رخصة جميع المعلومات المقررة عن المرخص له،         اشتراط    )ب(
  : عليهادون االقتصارالمعلومات التالية 

المعلومات عن هويته رجالً كان أو امرأة، بمـا         : كان مقدم الطلب شخصاً طبيعياًَ    إذا    )١(
، )إن وجد( االسم الكامل ورقم تسجيل المنشأة التجارية ، على سبيل المثال ال الحصر،في ذلك 

وتاريخ ومحل الميالد، وأرقام التسجيل الضريبي المنطبقة ونسخة من الوثيقة الرسمية إلثبات            
  ؛هويته
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 على سبيل ،المعلومات عن هويته، بما في ذلك     : كان مقدم الطلب شخصاً اعتبارياً    إذا    )٢(
وتـاريخ تأسـيس المنـشأة        االسم الكامل ورقم تسجيل المنشأة التجاريـة       ،المثال ال الحصر  

ومقارها، ورأس مال المنشأة وأرقام التسجيل الضريبي المنطبقة، ونسخ مـن مـواد وثيقـة               
ئق المعادلة لها، والفروع التابعة لها، وأسماء مسؤوليها ومديريها، وأسـماء           التأسيس أو الوثا  

 األسماء الكاملة للممثلين ونسخ     ، على سبيل المثال ال الحصر     ،أي ممثلين معينين، بما في ذلك     
  من الوثائق الرسمية إلثبات هوياتهم؛

يشّغلها  تيللمنشأة ال  والقدرة اإلنتاجية    الصنع) وحدات(لوحدة  الموقع التجاري المحدد      )٣(
  ؛طالب الرخصة

التبغ ومنتجات التبغ ومعدات الصنع التي تستعمل في صنع منتجات التبـغ            تفاصيل    )٤(
المذكورة في طلب الرخصة، مثل وصف المنتج واسمه وعالمتـه التجاريـة، إن وجـدت،               

  ؛أو الماركةالنموذج والتصميم، والصنف و

استخدام معدات الصنع التي تستعمل في صنع       المكان الذي سيتم فيه تركيب و     وصف    )٥(
  ؛منتجات التبغ

، بما فـي     وكاالت حكومية  تصدرهاالمتعلقة بأي جرائم مرتكبة أو اتهامات       الوثائق    )٦(
  ذلك السجالت الجنائية؛

التام للحسابات المصرفية المعتزم استخدامها في المعـامالت ذات الـصلة،           التحديد    )٧(
  المتعلقة بالمدفوعات؛وسائر التفاصيل ذات الصلة 

االستخدام المعتزم والسوق المعتزمة لبيع التبغ ومنتجات التبغ بالتجزئة مـع           وصف    )٨(
إيالء عناية خاصة لضمان تناسب إنتاج أو توريد منتجات التبغ مع الطلب حسب التقـديرات               

  المعقولة؛

عاليـة إدارة   استخدامها لضمان ف  في   والنظر   وجمع أي رسوم قد تفرض على الرخص      رصد    )ج(
  أو أي نشاط آخر ذي صلة؛ أو ألغراض الصحة العمومية وإنفاذ نظام الترخيص 

التدابير المالئمة لمنع أي ممارسات مخالفة للقواعد أو احتياليـة فـي تـشغيل نظـام                اتخاذ    )د(
  الترخيص وكشفها والتحقيق فيها؛

صهم أو التفتيش علـيهم أو  تدابير مثل االستعراض الدوري للمرخص لهم أو تجديد رخ       اتخاذ    )ه(
  مراقبة حساباتهم؛

  ولتقديم الطلب الالحق الالزم أو تحديث معلومات الطلب؛ مهلة النتهاء سريان الرخصتحديد   )و(

المرخص إلزام صانعي منتجات التبغ أو معدات الصنع التي تستعمل في صنع منتجات التبغ                )ز(
بإبالغ السلطة المختصة عن أي تغيير في موقـع          أو الحاصلين على الموافقات المعادلة للرخص        لهم

  .منشأتهم قبل هذا التغيير بستة أشهر
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أو نقل أي رخصة دون الحصول على موافقة مـسبقة مـن             /يضمن كل طرف عدم منح و       -٤
  .السلطة المختصة المكلفة أو المنشأة

للتبـغ  لـدولي   وتدابير التحقق من العبور ا    العتماد وتطبيق تدابير المراقبة     يسعى كل طرف      -٥
طبقاً ألحكام هذا البروتوكول من       التي تُستعمل في صنع منتجات التبغ      ومعدات الصنع ومنتجات التبغ   

  .أجل منع االتجار غير المشروع بهذه المنتجات عبر الحدود

  ٦المادة 

  تحديد هوية الزبون والتحقق منها

  :يتولى كل طرف   -١

  :في المجاالت التاليةريين المنخرطين جميع األشخاص الطبيعيين واالعتبا إلزام  )أ(

بيع التبغ بكميات تجارية أو صنع منتجات التبغ أو بيعها وتوزيعها وتخزينها وشحنها    )١(
 األشخاص الـذين يـستوردون    باعة التجزئة النهائيين و   أو استيرادها أو تصديرها، باستثناء      
  أو /؛ ومنتجات التبغ الستهالكهم الشخصي

ي تستعمل في صنع منتجات التبغ أو بيعها وتوزيعهـا وتخزينهـا            صنع المعدات الت    )٢(
  وشحنها أو استيرادها أو تصديرها،

الذي تتم المعاملة التجاريـة     ") المشتري األول ("بالتحقق الواجب بشأن أي شخص طبيعي أو اعتباري         
  .معه

التـي  المعـدات   أو شحن التبغ أو منتجات التبغ أو        توزيع  بيع أو    أي مشترٍ أول يقوم ب     إلزام  )ب(
آخرين، سواء أكانوا طبيعيين أم اعتباريين، بـأن يـشترط           شخاصألتستعمل في صنع منتجات التبغ      

الـذين  ) غير المـستهلكين النهـائيين    (على هؤالء األشخاص اآلخرين التحقق الواجب من األشخاص         
ـ   اليقومون الحقاً ببيع أو توزيع أو شحن التبغ أو منتجات التبغ أو              ستعمل فـي صـنع     معدات التي ت

  .منتجات التبغ

الحـصول علـى    ، ك  من هذه المادة، شروط تحديد هوية الزبون       ١التحقق الواجب، وفقاً للفقرة     يشمل    -٢
  :المعلومات المتعلقة باألمور التالية، التي ترد هنا على سبيل الذكر ال الحصر، وضمن النطاق المعقول المتاح

   عند االقتضاء؛٥ تباري رخصة سارية وفقاً للمادةلشخص الطبيعي أو االعلمن أن التثبت   )أ(

الزبون شخصاً طبيعياً فإن المعلومات عن هويته تشتمل وال تقتصر على االسـم             عندما يكون     )ب(
، وتاريخ ومحل الميالد، وأرقام التسجيل الضريبي المنطبقـة،         )إن وجد (الكامل ورقم تسجيل المنشأة     

  ته؛ونسخة من الوثيقة الرسمية إلثبات هوي

الزبون شخصاً اعتبارياً فإن المعلومات عن هويته تشتمل وال تقتصر على االسم            عندما يكون     )ج(
الكامل ورقم تسجيل المنشأة التجارية وتاريخ تأسيس الشركة ومقارهـا ورأسـمال المنـشأة وأرقـام                

هـا والفـروع    التسجيل الضريبي المنطبقة ونسخ من مواد وثيقة تأسيس المنشأة أو الوثائق المعادلة ل            
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 التابعة لها وأسماء مسؤوليها ومديريها، وأسماء أي ممثلين معينين، بما في ذلك، على سـبيل المثـال                
  ؛الحصر، األسماء الكاملة للممثلين ونسخ من الوثائق الرسمية إلثبات هويتهم ال

   وكاالت حكومية؛توجههاالمتعلقة بأي مخالفات مرتكبة أو اتهامات الوثائق   )د(

التام للحسابات المصرفية المعتزم استخدامها في المعـامالت ذات الـصلة وسـائر             حديد  الت  )ه(
  ؛التفاصيل ذات الصلة المتعلقة بالمدفوعات

أو معـدات   االستخدام المعتزم للتبغ ومنتجات التبغ والسوق المعتزمة لبيع منتجات التبغ            بيان  )و(
 إيالء عناية خاصة لضمان تناسب إنتاج أو         التي تستعمل في صنع منتجات التبغ بالتجزئة، مع        الصنع

  توريد منتجات التبغ مع الطلب، حسب التقديرات المعقولة؛

 الذي سيتم فيه تركيب واستخدام معدات الصنع التي تستعمل في صنع منتجات             الموقعوصف    )ز(
  .التبغ

 من هـذه المـادة      ١كل طرف جميع األشخاص الطبيعيين واالعتباريين المشار إليهم في الفقرة           يلزم    -٣
 من هذه المادة، وذلـك بهـدف التحقـق مـن     ٢التحقق الواجب الذي يشمل الشروط الواردة في الفقرة     بزيادة  

  .معلومات الزبائن وتحديثها كلما طرأ تغير مادي على الظروف

 من هـذه المـادة      ١كل طرف جميع األشخاص الطبيعيين واالعتباريين المشار إليهم في الفقرة           يلزم    -٤
   . عن تقيدهم بالتزامات تحديد هوية الزبون والتحقق منهادورياًباإلبالغ 

كل طرف جميع ما يلزم من التدابير التشريعية واإلدارية وغيرها مـن التـدابير للتأكـد مـن                  يتخذ    -٥
دة  من هـذه المـادة باألحكـام الـوار         ١جميع األشخاص الطبيعيين واالعتباريين المشار إليهم في الفقرة          تقيد
مع مراعاة أي عبء ال لزوم له تتكبده المنشآت الـصغيرة أو المتوسـطة الحجـم واإلدارات التابعـة                    أعاله

  .لألطراف

 من هـذه المـادة   ١كل طرف على األشخاص الطبيعيين واالعتباريين المشار إليهم في الفقرة     يشترط    -٦
 ومعدات الصنع التي تستعمل في صنع منتجات إنهاء العالقات التجارية، بما في ذلك توريد التبغ ومنتجات التبغ

السلطة المختصة هؤالء األشخاص بما يكفي من البينات الدالة على          إذا ما زودت    التبغ، التي تربطه بأي زبون      
 بيع أو توزيع أو تخزين أو شحن التبغ أو منتجات التبغ أو معدات الصنع               عمد عن علم منه إلى    أن هذا الزبون    

 منتجات التبغ على نحو يخالف أحكام هذا البروتوكول، أو في أي نشاط آخر يتعـارض                التي تستعمل في صنع   
  ".زبوناً مجمداً"  الشخصوبعد ذلك يعتبر هذا. مع أحكام هذا البروتوكول

وتقوم أمانة  . يبلغ كل طرف أمانة االتفاقية بهوية السلطة التي عينها لالحتفاظ بقائمة الزبائن المجمدين              -٧
  .ضع قائمة بالسلطات المعينة األطراف وإتاحة تلك القائمة في موقع لالنترنتاالتفاقية بو

  :يتعلق بالزبائن المجمدين يشترط كل طرف ما يليفيما   -٨

 والتي تحتفظ بقائمة    ائن المجمدين إلى السلطة المعينة    أن يبلغ الموردون على الفور أسماء الزب        )أ(
  بأسماء الزبائن المجمدين؛
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جميع األشخاص الطبيعيين واالعتباريين المـشار إلـيهم فـي           الطلب ل  لقائمة لدى تتاح هذه ا    )ب(
  ؛ من هذه المادة١ الفقرة

إدراج الزبون في القائمة يظل مجمداً لمدة خمس سنوات بعد إنهاء العالقة التجاريـة              بمجرد    )ج(
   من هذه المادة؛٦وفقاً للفقرة 

 غير مباشر،   مباشرة أو على نحو   مال التجارية،   جميع الزبائن المجمدين من مزاولة األع      يمنع  )د(
 من هذه المادة فيما يتعلق بصنع التبغ        ١مع األشخاص الطبيعيين واالعتباريين المشار إليهم في الفقرة         

أو منتجات التبغ أو معدات الصنع التي تستعمل في صنع منتجات التبـغ أو بيعهـا أو توزيعهـا أو                    
  تخزينها؛

التـي    المجمد في بيع التبـغ أو منتجـات التبـغ أو معـدات الـصنع               ينخرط الزبون إذا لم     )ه(
صنع منتجات التبغ، على نحـو غيـر مـشروع، وال فـي توزيعهـا أو تخزينهـا أو                    في تستعمل
مشروع أو لم ينخـرط فـي أي نـشاط آخـر يتعـارض مـع أحكـام هـذا                  غير نحو على شحنها

ويخضع من جديد ألحكام تحديد هوية الزبـون        " التجميد"، يلغى   الخمس السنوات مدة أثناء البروتوكول
  ؛والتحقق منها

التي  في بيع التبغ أو منتجات التبغ أو معدات الصنع         اً أو سابق  اًإذا انخرط الزبون المجمد حالي      )و(
في توزيعها أو تخزينها أو شحنها علـى        أو  تستعمل في صنع منتجات التبغ، على نحو غير مشروع،          

مـرات، يـصبح     ... شاط آخر يتعارض مع أحكام هذا البروتوكـول       نحو غير مشروع أو في أي ن      
  .دائماً" التجميد"

  .الزبائن الذي تحدده األطراف األخرى في هذا البروتوكول" بتجميد"تقر األطراف   -٩

 من هذه المادة رصد     ١كل طرف على األشخاص الطبيعيين واالعتباريين المشار إليهم في الفقرة            يشترط   -١٠
 كميات هذه المشتريات مع الطلب على هذه المنتجات في الـسوق المعتزمـة              تناسبائن لضمان   مشتريات الزب 

  .للبيع أو االستخدام

  ٧المادة 

  تحديد المنشأ واقتفاء األثر

ألغراض تعزيز تأمين سلسلة التوريد والمساعدة على التحقيق في االتجار غير المـشروع بمنتجـات                 -١
ويشتمل النظـام   . وتوكول على إنشاء نظام عالمي لتحديد المنشأ واقتفاء األثر        ، تتفق األطراف في هذا البر     التبغ

على قاعدة بيانات لتبادل المعلومات التي تجمعها األطراف بموجب أحكام هذه المادة ، والتي تحتفظ بها أمانـة                  
  . الحصول عليها لجميع األطرافوتتاح إمكانيةاالتفاقية 

يطور ذلك النظام عند وجوده، القتفاء أثر وتحديـد منـشأ جميـع             ، أو   اً خاص اًينشئ كل طرف نظام     -٢
منتجات التبغ ومعدات الصنع  التي تستعمل في صنع منتجات التبغ التي تصنع داخل إقليمه أو التي تـستورد                   

  . مع مراعاة أفضل الممارسات المتاحة،هفي
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 مـن   في غضون ثـالث سـنوات      تحديد المنشأ واقتفاء األثر بفعالية،       للتمكين من كل طرف،   يشترط    -٣
، إضـافة عالمـات مميـزة       انضمام ذلك الطرف إلى البروتوكول أو قبوله أو الموافقة عليه أو تأكيده رسمياً            

  :ومضمونة وغير قابلة لإلزالة إلى البنود التالية

 متطورة بالقدر الكافي وفقـاً    جميع الصناديق الكبيرة والكرتونات، وعندما تتاح تكنولوجيات          )أ(
من هذه المادة أو غير ذلك، وعلب السجائر ومنتجات التبغ األخرى التي تحتوي علـى               ) ج(١٢ رةللفق

  أكثر من وحدة واحدة صنعت في إقليمه أو استوردت في إقليمه؛

معدات الصنع التي تستعمل في صنع منتجات التبغ المصنوعة في إقليمه أو المستوردة             جميع    )ب(
  .في إقليمه

إطار نظامه الخاص بتحديد المنشأ واقتفاء األثر، أن تتيح العالمـات المميـزة             كل طرف، في    يشترط    -٤
  :عند مسحها ضوئياً عمالً بهذا البروتوكول، تحديد المعلومات التالية من هذه المادة ٣ المضافة بمقتضى الفقرة

  تاريخ ومكان الصنع؛  )أ(

  مرفق الصنع؛  )ب(

  اآللة المستعملة في صنع منتجات التبغ؛  )ج(

  نوبة اإلنتاج خالل الصنع؛  )د(

   ؛ والفاتورة التي دفعها ورقم الطلبية وسجل الدفع األول غير المنتسب للصانعاسم الزبون  )ه(

   أو االستعمال؛التي ينوي فيها البيع بالتجزئة أو البلد الذي ينوي فيه التركيبالسوق   )و(

  وصف المنتج؛  )ز(

  أي تخزين أو شحن؛  )ح(

  حق معروف؛هوية أي مشترٍ ال  )ط(

  .تاريخ الشحن ووجهة الشحن ونقطة المغادرة والمرسل إليهمسار الشحن المعتزم و  )ي(

انضمامه إلى هذا البروتوكول أو قبوله أو الموافقة        من  سنوات  ] ثالث[يشترط كل طرف، في غضون        -٥
باستعمال التكنولوجيـا   من هذه المادة، ٤ تسجيل المعلومات المنصوص عليها في الفقرة عليه أو تأكيده رسمياً، 

المناسبة، وذلك عند قيام الصانع القائم في إقليم ذلك الطرف بشحن أول شحنة أو عند االسـتيراد فـي إقليمـه              
  . من هذه المادة التي لم تخضع ألحكام هذا البروتوكول٣للمنتجات المشمولة بالفقرة 

 من هذه المادة بواسطة     ٥الفقرة  يضمن كل طرف إمكانية الحصول على المعلومات المسجلة بمقتضى            -٦
 من هذه الفقرة والتي ستضاف إلى معدات الصنع التي          ٣وصلة مع العالمات المميزة المطلوبة بمقتضى الفقرة        

 إذا  علب السجائر ومنتجات التبـغ األخـرى      وتستعمل في صنع منتجات التبغ والصناديق الكبيرة والكرتونات         
  .مكنت التكنولوجيا من ذلك
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 من هذه المادة والرموز المميزة التي تتيح        ٥ للفقرة   اً طرف إدراج المعلومات المسجلة وفق     يضمن كل   -٧
وبالصيغة المناسبة، في نقطة    ]  على أساس يومي   [ من هذه المادة،     ٦الحصول على هذه المعلومات وفقا للفقرة       

  .مركزية قائمة في إقليمه

 من هذه المـادة     ٧كزية المشار إليها في الفقرة      ينشئ كل طرف وصلة أو رابطة بينية مع النقطة المر           -٨
  .بالصيغة المناسبة إلى قاعدة بيانات مركز تبادل المعلومات]  على أساس يومي و [ويضمن نقل البيانات 

ينشئ كل طرف الوسيلة التي تتيح للسلطة المختصة في إقليمه توجيه طلب إلى النقطة المركزية فـي                   -٩
مة المميزة الموجودة على أي مضبوطات تتم في إقليمه للسجائر أو منتجـات التبـغ               إقليمه باالستناد إلى العال   

األخرى أو معدات الصنع التي تستعمل في صنع منتجات التبغ، ويتأكد من إحالة ذلك الطلب إلى قاعدة بيانات                  
 بتلـك    من هذه المـادة فيمـا يتـصل        ٤ في الفقرة    الواردةلحصول على المعلومات    لمركز تبادل المعلومات    

  .المضبوطات

كل طرف أن تقتضي زيادة تطوير وتوسيع نطاق نظام تحديد المنشأ واقتفاء األثر المعمول به               يشترط    -١٠
 وتسجيل المـشتريات،    بوسم، وإذا أمكن المشترين الالحقين،      الثانينوتوسيعه قيام المشترين األوائل والمشترين      

  .ليها وفقا ألحكام هذه المادةتسجيل هذه البيانات والحصول عمن  تمكينالوكذلك 

 القائمة في أقاليمها،     تحديد المنشأ واقتفاء األثر    نظم تفادياألطراف مع بعضها البعض لضمان      تتعاون    -١١
قدر اإلمكان، تكبد تكاليف غير ضرورية وأن تتجنب ازدواجية الشروط المفروضة على صـانعي الـسجائر                

وحيثما وجد نظام لتحديد المنشأ     . ستعمل في صنع منتجات التبغ    ومنتجات التبغ األخرى ومعدات الصنع التي ت      
واقتفاء األثر في إقليم طرف آخر، يراعى هذا األمر عند إنشاء أي نظام لتحديد المنشأ واقتفاء األثر في إقلـيم                    

  .الطرف الذي ال يوجد لديه حالياً نظام من هذا القبيل

 على التبادل   ، ومع المنظمات الدولية المختصة    ،البعضجميع األطراف إلى التعاون مع بعضها       تسعى    -١٢
التدريجي للتكنولوجيات المحسنة الخاصة بتحديد المنشأ واقتفاء األثر وعلى تطوير هذه التكنولوجيات أو مطالبة  

  :ويشمل هذا التعاون ما يلي. المرخص لهم بتطويرها

 تحديد المنشأ واقتفاء األثر، بما في       تطوير ونقل وامتالك التكنولوجيا المتقدمة في مجال      تيسير    )أ(
  ذلك المعارف والمهارات والقدرات والخبرات؛

   لذلك؛ألطراف التي تُعرب عن حاجتهاخدمة لبرامج التدريب وبناء القدرات دعم   )ب(

تطوير تكنولوجيا من أجل وضع العالمات والمسح الضوئي لعبوات السجائر وعلب           مواصلة    )ج(
  . من هذه المادة٤ في الفقرة الواردةتاحة الحصول على المعلومات  إلمنتجات التبغ األخرى

  ٨المادة 

  حفظ السجالت

بيع التبغ ألغـراض    كل طرف على جميع األشخاص الطبيعيين واالعتباريين المنخرطين في          يشترط    -١
ات الصنع  صنع أو بيع أو توزيع أو تخزين أو شحن أو استيراد أو تصدير منتجات التبغ أو معد                في  أو   تجارية

التي تستعمل في صنع منتجات التبغ أن يحتفظوا بسجالت كاملة ودقيقة لجميع المعامالت ذات الصلة بموضوع         
  .هذا البروتوكول وأغراضه
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أن يزودوا السلطات المختصة بالمعلومات التاليـة     ٥ كل طرف على المرخص لهم وفقاً للمادة      يشترط    -٢
  :عند الطلب

ألسواق واالتجاهات والتوقعات الخاصة بها وسائر المعلومات ذات        عامة عن حجم ا   معلومات    )أ(
  ؛الصلة

ومنتجات التبغ، ومعدات الصنع التي تستعمل في صنع منتجات التبغ التي توجد فـي              كميات    )ب(
حيازة المرخص له أو تحت الحراسة أو الرقابة في مخزون مستودعات الضرائب والجمارك بموجب              

  .قتضى اإلعفاء المؤقت من الرسوم، اعتباراً من تاريخ الطلبنظام المرور العابر أو بم

 وفقاً لهذا البروتوكول فيما      على الموافقة المعادلة   من يحصل  أو   كل طرف على المرخص لهم    يشترط    -٣
 أو المصنوعة في إقليم     المبيعةيتعلق بالتبغ ومنتجات التبغ ومعدات الصنع التي تستعمل في صنع منتجات التبغ             

رض تصديرها خارج اإلقليم أو الخاضعة للحركة المعفاة مؤقتاً من الرسوم في إطار المرور العابر               الطرف بغ 
بواسطة الوسائل اإللكترونيـة إذا تـوافرت       (في إقليم الطرف، أن يزودوا السلطات المختصة في بلد المغادرة           

  :تالية المغادرة خارج نطاق مراقبتها بالمعلومات اللدى) البنية التحتية المالئمة

المرخص له وفقاً لهذا     الشخص   من قبل  من آخر نقطة للمراقبة المادية        المنتجات شحنتاريخ    )أ(
  البروتوكول؛

  ؛)بما في ذلك العالمة التجارية والكمية والمستودع(المنتجات المشحونة تفاصيل   )ب(

  الشحن المقصودة؛وجهة   )ج(

  الشخص الذي تشحن إليه المنتجات؛هوية   )د(

  النقل بما في ذلك هوية الناقل؛ة وسيل  )ه(

  المتوقع لوصول الشحنة إلى وجهة الشحن المقصودة؛التاريخ   )و(

  .المعتزمة للبيع بالتجزئة أو االستعمالالسوق   )ز(

 أن يحتفظ زارعو التبغ وباعته بالتجزئة بسجالت كاملة ودقيقة لجميـع            إذا أمكن، كل طرف،   يشترط    -٤
  . بهايقومونالمعامالت الهامة التي 

 تشريعية وتنفيذية وإدارية وغيرها من       من هذه المادة يعتمد كل طرف تدابير       ١تنفيذ الفقرة    ألغراض    -٥
  :التدابير الفعالة الالزمة التي تقتضي ما يلي

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

  جميع السجالت للسلطة أو السلطات المختصة؛إتاحة   )ب(

  . لما تحدده السلطات المختصةاًتفاظ بالسجالت، قدر اإلمكان، وفقا لصيغة موحدة أو وفقاالح  )ج(
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كل طرف، عند االقتضاء ورهناً بالقوانين الوطنية، نظاماً لتبادل جميع السجالت المحتفظ بها مع  ينشئ    -٦
  .سائر األطراف وفقاً لهذه المادة

 لتبـادل وتطـوير   نظمـات الدوليـة المختـصة        ومع الم   البعض تسعى األطراف للتعاون مع بعضها      -٧
  . لالحتفاظ بالسجالت، بشكل تدريجي،التكنولوجيات المحسنة

  ٩المادة 

  التدابير األمنية والوقائية

كل طرف وينفذ تدابير تشريعية أو تنفيذية أو إدارية فعالة أو تدابير أخرى لكي يقتـضي مـن                  يعتمد    -١
أو في صنع أو بيع أو توزيع        بيع التبغ بكميات تجارية   منخرطين في   جميع األشخاص الطبيعيين واالعتباريين ال    

أو تخزين أو شحن أو استيراد أو تصدير منتجات التبغ أو معدات الصنع  التي تستعمل في صنع منتجات التبغ                    
  .اتخاذ جميع التدابير العملية المعقولة للحيلولة دون تحويل منتجات التبغ إلى قنوات االتجار غير المشروع

 من هـذه المـادة لإلجـراءات     ١كل طرف إخضاع أي مخالفة للتدابير المعتمدة عمالً بالفقرة          يضمن    -٢
أو اإلدارية المالئمة وللجزاءات الفعالة والمتناسبة معها والرادعة، بما في ذلـك، عنـد              / الجنائية أو المدنية و   

دداً بطلب للحصول على رخصة خـالل       االقتضاء، تعليق الرخصة أو إلغاؤها ومنع المرخص له من التقدم مج          
  .فترة خمس سنوات

إدارية فعالة أو تدابير أخرى تقـضي بعـدم خلـط           وتنفيذية  وكل طرف وينفذ تدابير تشريعية      يعتمد    -٣
منتجات التبغ مع منتجات أخرى غير منتجات التبغ خالل التقدم عبر سلسلة توريد منتجات التبغ، بما في ذلـك              

  . في المستودعات والمرور العابر والنقل واالستيراد والتصديرواإليداعمراحل التخزين 

 في االتجار بالتبغ    ونممن ينخرط  األشخاص الطبيعيين واالعتباريين     أن تشترط األطراف على   ينبغي    -٤
أو منتجات التبغ أو معدات الصنع التي تستعمل في صنع منتجات التبغ اإلبالغ عن النقل عبر الحدود لمقـادير      

 دوالر أمريكي على األقل أو أي مبلغ يتم االتفاق بشأنه فـي إطـار               ١٠ ٠٠٠التي تبلغ قيمتها     النقد   كبيرة من 
  .معاهدات المساعدة القانونية المتبادلة أو الصكوك المناسبة التي يمكن التفاوض بشأنها

أو توزيع أو   أن تشترط األطراف أال يسمح بأن تتم مدفوعات المعامالت المتعلقة بصنع أو بيع              ينبغي    -٥
تخزين أو شحن أو استيراد أو تصدير منتجات التبغ ومعدات الصنع التي تستعمل في صنع منتجات التبـغ إال                   
بالعملة والمبلغ نفسه المحددين في فواتير تلك المنتجات، وببرقية أو شيك من المؤسسات المالية التي تقع فـي                  

، على أن ال يتم التنفيذ عن طريق أي نظام بديل آخـر             جزئة منتجات التبغ بالت   التي ينوي فيها بيع   إقليم السوق   
  .لتحويل النقد

بيع التبـغ بكميـات     كل طرف على جميع األشخاص الطبيعيين واالعتباريين المنخرطين في          يشترط    -٦
ير منتجات التبغ أو معـدات الـصنع         أو صنع أو بيع أو توزيع أو تخزين أو شحن أو استيراد أو تصد              تجارية

مل في صنع منتجات التبغ أال يوردوا هذه المنتجات إال بكميات تتناسب مع االستهالك المـشروع أو                 التي تستع 
االستعمال المشروع في السوق المعتزمة لالستعمال أو للبيع بالتجزئة، وأن يرفضوا توريد كميات تتجاوز هذا               

  .االستهالك أو االستعمال
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االعتباريين المنخرطين في صنع أو بيع أو توزيع كل طرف على جميع األشخاص الطبيعيين ويشترط   -٧
 التي تستعمل في صنع منتجات التبغ       عأو تخزين أو شحن أو استيراد أو تصدير منتجات التبغ أو معدات الصن            

  .أن يبلغوا السلطات المختصة بجميع المعامالت المشبوهة

  ١٠المادة 

  ا جديدة أخرىالبيع بواسطة االنترنت أو وسائل االتصال أو أي تكنولوجي

 أو  بيع التبغ بكميات تجاريـة    كل طرف على جميع األشخاص االعتباريين والطبيعيين المنخرطين في          يشترط  [
صنع أو بيع أو توزيع أو تخزين أو شحن أو استيراد أو تصدير منتجات التبغ أو معدات الصنع التي تـستعمل   

وسائل االتـصال أو أي     بواسطة شبكة اإلنترنت أو     في صنع منتجات التبغ، والذين يزاولون األعمال التجارية         
أن يتقيدوا بجميع االلتزامات ذات الصلة المشمولة بهـذا          التكنولوجيات الجديدة    باستخدامأسلوب آخر للمبيعات    

  .]البروتوكول

  أو

 يحظر كل طرف مبيعات التبغ أو منتجات التبغ أو معدات الصنع التي تستعمل في صنع منتجات التبغ بواسطة[
  .]التكنولوجيات الجديدة باستخدامشبكة اإلنترنت أو وسائل االتصال أو أي أسلوب آخر للمبيعات 

  ١١المادة 

  مناطق التجارة الحرة والمبيعات المعفاة من الرسوم الجمركية

تنفيذ تدابير فعالة لحظر تطبيق له،  كل طرف، في غضون ثالث سنوات من بدء نفاذ البروتوكول بالنسبة يتولى
مزايا الضريبية أو التنظيمية أو أي مزايا أخرى تطبقها مناطق التجارة الحرة على التبغ ومنتجات التبغ ومواد                 ال

 في صنع منتجات التبغ، بما في ذلك المبيعات المخفضة الضرائب والمبيعات المعفاة مـن               الصنع التي تستعمل  
  .آلحاد الزبائن الرسوم الجمركية

  اءاتالجرائم والجز: الباب الرابع

  ١٢المادة 

  الجرائم

كل طرف ما يلزم من التدابير التشريعية والتدابير األخرى المالئمة كي يحـدد عـدم شـرعية                 يعتمد    -١
  :التصرفات التالية بموجب قانونه الداخلي عندما تُرتكب عمداً

 أو توزيع أو تخزين أو شحن أو استيراد أو تصدير منتجـات التبـغ أو                 أو نقل  أو بيع صنع    )أ(
 الرخصة المناسبة أو دون تـسديد الرسـوم         دات الصنع  التي تستعمل في صنع منتجات التبغ دون         مع

أو بطاقـات   الجمركية والضرائب والمبالغ المفروضة أو التي ال تحمل األختام الضريبية أو العالمات
  التوسيم المطبقة عليها؛
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تجات التبغ، أو تقليد التغليف أو منتجات التبغ أو معدات الصنع التي تستعمل في صنع من تقليد    )ب(
  األختام الضريبية أو العالمات أو بطاقات التوسيم؛

أو بيع أو توزيع أو تخزين أو شحن أو استيراد أو تصدير التبغ أو منتجات التبغ المقلدة               صنع    )ج(
  أو تقليد معدات الصنع التي تستعمل في صنع منتجات التبغ أو األختام الضريبية المقلدة؛

 عن وصف أو كمية أو قيمة التبغ        غير صحيحة بمعلومات   ، في االستمارات الرسمية   ،اإلدالء  )د(
  التي تستعمل في صنع منتجات التبغ؛ أو منتجات التبغ أو معدات الصنع

التـي   بطاقات توسيم أو أختام أو عالمات التبغ أو منتجات التبغ أو معـدات الـصنع              طمس    )ه(
تستعمل في صنع منتجات التبغ، أو تزوير هذه البطاقات أو األختام أو العالمات أو محوها أو تبديلها                 

  أو التدخل فيها بأي طريقة كانت؛

أو حيازة أو استخدام أو تحويل أو نقل الممتلكات أو الضلوع في أي نشاط يخفـي أو                 اقتناء    )و(
 هذه الممتلكات من عائـدات جريمـة أو         بتأتي العلم   يحاول أن يخفي مصدر الممتلكات المذكورة، مع      

   المشمول بهذا البروتوكول؛النوعجرائم من 

أو تمويه الطبيعة الحقيقية للممتلكات أو مصدرها أو التـصرف فيهـا أو حركتهـا أو                إخفاء    )ز(
رائم من  ملكيتها أو الحقوق المرتبطة بها، مع العلم بأن هذه الممتلكات متأتية من عائدات جريمة أو ج               

  ؛تلك المشمولة بهذا البروتوكول

  أو محاولة ارتكاب جريمة من الجرائم المحددة وفقاً لهذه الفقرة؛التآمر   )ح(

أو توجيه ارتكاب جريمة من الجرائم المحددة وفقاً لهـذه الفقـرة أو    تنظيم أو إدارة أو تمويل    )ط(
   .داء النصيحة من أجل ارتكابهاالمساعدة أو التحريض على ارتكابها أو تيسير ارتكابها أو إس

 ، عند االقتـضاء، العتبـار     كل طرف ما يلزم من التدابير التشريعية والتدابير األخرى المالئمة         يعتمد    -٢
  : بموجب قانونه الداخلي عندما ترتكب عمداً غير قانونيةالً أفعاالتصرفات التالية

مـا  ي آخر، عن أداء واجباتهم في     المفتشين أو مراجعي الحسابات، أو أي موظف عموم       إعاقة    )أ(
الحيلولة دون االتجار غير المشروع بالتبغ أو منتجات التبغ أو معدات الصنع التي تستعمل في               ب يتعلق

صنع منتجات التبغ، أو واجباتهم في ردع هذا االتجار غير المشروع أو كـشفه أو التحقيـق فيـه أو                  
  القضاء عليه؛

  ؛لها هذا البروتوكول أو االحتفاظ بسجالت مزورةاالحتفاظ بالسجالت التي يشمعدم   )ب(

 أو مزورة إلى المفتش أو مراجع الحسابات أو موظف الجمارك أو إلى             منقوصةبيانات  تقديم    )ج(
 أداء واجباته بخصوص الحيلولة دون االتجار غير المـشروع بـالتبغ أو             عندأي موظف آخر مخول     

صنع منتجات التبغ أو بخصوص ردع هذا االتجـار         منتجات التبغ أو معدات الصنع التي تستعمل في         
  غير المشروع أو كشفه أو التحقيق فيه أو القضاء عليه؛
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 على التبغ أو منتجات التبـغ أو  ٥وفقاً للمادة حصول حامل الرخصة أو الموافقة المعادلة لها          )د(
 يحمـل،   يحمل، ولكنـه ال   التي تستعمل في صنع منتجات التبغ من شخص ينبغي أن            معدات الصنع 

  ؛الرخصة أو الموافقة المعادلة لها

منتجات التبغ بمنتجات أخرى غير التبغ عبر سلسلة توريد منتجات التبغ، بما في ذلـك               خلط    )ه(
  أثناء التخزين والوضع في المستودعات والمرور العابر والنقل واالستيراد والتصدير؛

 التكنولوجيات الجديـدة     تستخدم فيه ر  استخدام االنترنت أو وسائل االتصال أو أي أسلوب آخ          )و(
لبيع التبغ ومنتجات التبغ  أو معدات الصنع التي تستعمل في صنع منتجات التبغ بشكل مخالف ألحكام                 

  .هذا البروتوكول

  ١٣المادة 

  مسؤولية األشخاص االعتباريين

ولية األشـخاص   كل طرف ما يلزم من التدابير التي تتسق مع مبادئه القانونيـة لتحديـد مـسؤ               يعتمد    -١
  .١٢ االعتباريين عن الجرائم المحددة وفقاً للمادة

أن تكون مسؤولية األشخاص االعتباريين جنائية أو مدنية أو إدارية، وذلـك رهنـاً بالمبـادئ                يجوز    -٢
  .كل طرفالقانونية ل

رتكبون أفعاالً بالمسؤولية الجنائية لألشخاص الطبيعيين الذين يالل خباإل هذه المسؤولية يؤدي تحميلال   -٣
  .إجرامية

  ١٤المادة 

  الجزاءات

تكفل األطراف اعتبار الجرائم التي يعاقب عليها بالحرمان التام من الحرية لمـدة ال تتجـاوز أربـع                    -١
  .سنوات أو بعقوبة أشد بأنها جرائم خطيرة

ـ               على    -٢  زاءاتكل طرف أن يخضع ارتكاب أي جريمة من الجرائم المحددة وفقاً لهذا البروتوكـول لج
ويكفل كل طرف، علـى وجـه الخـصوص،         .  يراعى فيها مدى خطورة تلك الجريمة      جنائية أو غير جنائية   

 ١٢ إخضاع األشخاص االعتباريين والطبيعيين الذين تُلقى عليهم مسؤولية ارتكاب الجرائم المحددة وفقاً للمادة            
  .لجزاءات فعالة ومتناسبة ورادعة، بما في ذلك الغرامات النقدية

بمالحقة األفراد  كل طرف أن أية صالحيات قانونية تقديرية يتيحها قانونه الداخلي في ما يتعلق              يكفل    -٣
 الرتكابهم جرائم ذات صلة بهذا البروتوكول تمارس بغرض تحقيق الفعالية القـصوى لتـدابير إنفـاذ                 قضائياً

  .رتكاب تلك الجرائمالقانون بشأن تلك الجرائم مع إيالء االهتمام الواجب لضرورة الردع عن ا

كل طرف، عند االقتضاء ووفقاً لقانونه الداخلي، مدة تقادم طويلة تبدأ أثناءها إجراءات المحاكمة              يحدد    -٤
على أي جريمة من الجرائم التي يشملها هذا البروتوكول، ومدة أطول عندما يكون الجاني المزعوم قد فر من                  

  .وجه العدالة
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أن توصيف الجرائم المحددة وفقاً لهذا البروتوكـول        ب القاضييخل بالمبدأ   في هذا البروتوكول ما     ليس    -٥
 متـروك    أمر وتوصيف الدفوع القانونية المنطبقة أو المبادئ القانونية األخرى التي تحكم مشروعية التصرفات           
  . لذلك القانونللقانون الداخلي للطرف دون سواه، وأنه تجب المالحقة القضائية والمعاقبة على تلك الجرائم وفقاً

  ١٥المادة 

  تفتيش المباني وضبط األدلة

التدابير األخـرى مـن أجـل       وغيرها من     والتنفيذية واإلدارية  كل طرف ما يلزم من التدابير التشريعية      يعتمد  
التصريح للسلطات المختصة بتفتيش أي مبنى أو وعاء أو وسيلة نقل أو مكان لعثور على دليل ما، بما في ذلك                    

التي تستعمل في صنع منتجات التبغ، فيما يتصل بارتكاب أي جريمة من             جات التبغ ومعدات الصنع   التبغ ومنت 
  . من هذا البروتوكول، وضبط هذا الدليل، إن وجد، وفقاً للقانون الوطني١-١٢الجرائم المحددة وفقاً للمادة 

  ١٦المادة 

   وضبطهامصادرة األصول

 به نظمها القانونية الداخلية، ما يلزم من التدابير لتيـسير           األطراف، إلى أقصى حد ممكن تسمح     تعتمد    -١
  :مصادرة ما يلي

هـذا   مـن    ١-١٢بالمـادة   اإلجرامية المتأتية من األفعال اإلجراميـة المـشمولة         العائدات    )أ(
  البروتوكول أو الممتلكات التي تعادل قيمتها قيمة تلك العائدات؛

ى التي استُخدمت أو يراد استخدامها فـي ارتكـاب          أو المعدات أو األدوات األخر    الممتلكات    )ب(
  .هذا البروتوكول من ١-١٢المادة األفعال اإلجرامية المشمولة ب

 ١األطراف ما يلزم من التدابير للتمكين من التعرف على أي من البنود المشار إليها في الفقرة                 تعتمد    -٢
  .مصادرتها في نهاية المطاف ضبطها بغرض  تجميدها أومن هذه المادة أو تحديد منشئها أو

حولت العائدات اإلجرامية أو بدلت أو غُيرت، جزئياً أو كلياً، إلى ممتلكات أخرى أو إلى شـخص                 إذا    -٣
إخضاع تلك الممتلكات، بدالً    تعين  أن يعلم بارتكاب الجرائم المشمولة بهذا البروتوكول،        يجب  آخر يعلم أو كان     

  .يها في هذه المادةمن العائدات، للتدابير المشار إل

اختلطت العائدات اإلجرامية بممتلكات اكتُسبت من مصادر مشروعة، وجب إخضاع تلك الممتلكات إذا   -٤
  .للمصادرة في حدود القيمة المقدرة للعائدات المختلطة، دون مساس بأي صالحيات تتعلق بضبطها

 ذاته وبالقدر نفسه المطبقين على العائدات أيضاً للتدابير المشار إليها في هذه المادة، على النحو   تخضع    -٥
اإلجرامية، اإليرادات أو المنافع األخرى المتأتية من العائدات اإلجرامية، أو من الممتلكات التي بدلت العائدات               

  .اإلجرامية إليها أو غُيرت بها، أو من الممتلكات التي اختلطت بها العائدات اإلجرامية



FCTC/COP/INB-IT/3/3  Annex  

21 

كل طرف محاكمه أو سلطاته المختصة األخرى أن تأمر بإتاحـة الـسجالت             هذه المادة يخول     ألغراض   -٦
 تفصل في الدعاوى المدنية التي يقدمها طرف         أو المصرفية أو المالية أو التجارية أو بالتحفظ عليها وأن تستمع         

ة  السري بذريعة قواعد وال يجوز لألطراف أن ترفض العمل بأحكام هذه الفقرة          . آخر ضد أي من المرخص لهم     
  .المصرفية أو أي قاعدة خاصة بالدخل في القانون العام أو أي قاعدة أخرى معادلة

بأن يبين المـصدر المـشروع      الشخص الخاضع للتحقيق    لألطراف أن تنظر في إمكانية إلزام       يجوز    -٧
 مبادئ  للعائدات اإلجرامية المزعومة أو الممتلكات األخرى المعرضة للمصادرة، بقدر ما يتفق ذلك اإللزام مع             

  .قانونها الداخلي ومع طبيعة اإلجراءات القضائية واإلجراءات األخرى

  .يجوز تفسير أحكام هذه المادة بما يخل بحقوق األطراف الثالثة الحسنة النيةال   -٨

في هذه المادة ما يخل بمبدأ وجوب تحديد وتنفيذ التدابير التي تشير إليها وفقاً ألحكـام القـانون                  ليس    -٩
  .لطرف ورهناً بتلك األحكامالداخلي ل

، أن يـسمح باإلبقـاء علـى        ١٨ وال بأحكام المادة     للطرف، مع عدم اإلخالل بأحكام هذه المادة      يجوز    -١٠
الممتلكات أو المعدات أو األدوات األخرى التي استخدمت أو يراد استخدامها في األفعال اإلجرامية المـشمولة                

إتالفا ال يضر بالبيئة    القانون، وذلك شريطة إتالف المواد المصادرة       بهذا البروتوكول ألغراض التدريب وإنفاذ      
  .بعد هذا االستخدام

  ١٧المادة 

  المدفوعات الخاصة بالمضبوطات

في اعتماد ما يلزم من     يجوز لألطراف أن تنظر     القضاء على االتجار غير المشروع بمنتجات التبغ،        ألغراض  
 تخول السلطات المختصة في فرض مبلغ يعادل الضرائب والرسـوم           التدابير التشريعية والتدابير األخرى التي    

 التبغ المضبوط أو منتجات التبغ األصلية أو معدات الصنع           أو مستورد أو مصدر    الضائعة على منتج أو صانع    
  .التي تستعمل في صنع منتجات التبغ

  ١٨المادة 

  اإلتالف

ويتم هـذا   .  المهربة وغيرها من منتجات التبغ      والسجائر المزيفة أو    والتبغ جميع معدات الصنع  تُتلف    -١
  . بمنتجات التبغ المعنيةتتعلقاإلتالف بإتباع طرائق غير مضرة بالبيئة بعد االنتهاء من أي إجراءات قانونية 

يجوز االحتفاظ بالمواد المصادرة، باستثناء التبغ ومنتجات التبغ ومواد الصنع المستعملة فـي صـنع                 -٢
  .ض التدريب ولغيرها من أغراض إنفاذ القانونمنتجات التبغ، ألغرا

في وقت مبكـر    إتالف التبغ ومنتجات التبغ التي تم ضبطها        من أجل   تتخذ األطراف التدابير الالزمة       -٣
   . عينات صغيرة الحجم من تلك المواد مصدقة حسب األصول باعتبارها أدلةوقبول



FCTC/COP/INB-IT/3/3    Annex 

22 

  ١٩المادة 

  أساليب التحري الخاصة

ما يلزم مـن تـدابير إلتاحـة االسـتخدام           بالمبادئ األساسية لنظامه القانوني،      اًكل طرف، رهن  يتخذ    -١
وكذلك ما يراه مناسباً من أساليب الستخدام        على الصعيدين الوطني والدولي،      المناسب ألسلوب التسليم المراقب   

يات المستترة، مـن    أساليب تحرٍ خاصة أخرى، مثل المراقبة اإللكترونية أو غيرها من أشكال المراقبة، والعمل            
جانب سلطاته المختصة داخل إقليمه بغرض المكافحة الفعالة لالتجار غير المشروع بالتبغ أو منتجات التبغ أو                

  .معدات الصنع التي تستعمل في صنع منتجات التبغ

التحري عن الجرائم المشمولة بهذا البروتوكول، تُشجع األطراف علـى أن تبـرم اتفاقـات أو                بغية    -٢
 من هذه المادة في سياق ١ات مالئمة ثنائية أو متعددة األطراف الستخدام األساليب المشار إليها في الفقرة            ترتيب

  .التعاون على الصعيد الدولي

 من هذه المادة، يتخذ مـا يقـضي         ٢حال عدم وجود اتفاق أو ترتيب على النحو المبين في الفقرة            في    -٣
ى الصعيد الدولي من قرارات لكل حالة على حدة، ويجوز أن تراعى            باستخدام أساليب التحري الخاصة هذه عل     

فيها، عند الضرورة، الترتيبات المالية والتفاهمات المتعلقة بممارسة الوالية القضائية مـن جانـب األطـراف                
  .المعنية

  مـع تعاوناألطراف بأهمية وضرورة التعاون والمساعدة على الصعيد الدولي في هذا المجال، وت        تقر    -٤
  .بعضها البعض ومع المنظمات الدولية من أجل تنمية القدرة على بلوغ المرامي المحددة في هذه المادة

  التعاون الدولي: الباب الخامس

  ٢٠المادة 

  البيانات اإلحصائية: تبادل المعلومات

  :ا يلي ماألطراف، بغرض تحقيق غايات هذا البروتوكول، المعلومات المتعلقة بمسائل من قبيلتتبادل   -١

التي تستعمل فـي صـنع       الخاصة بضبط التبغ أو منتجات التبغ، أو معدات الصنع        التفاصيل    )أ(
منتجات التبغ، بما في ذلك المعلومات المرجعية المتعلقة بالحالة، عنـد االقتـضاء، كالكميـة وقيمـة      

لعمل، بمـا   وتاريخ ومحل الصنع؛ وأساليب ا     الكيانات الضالعة في األمر،   و ،الضبطية ووصف المنتج  
فيها وسائل النقل واإلخفاء والتوجيه والكشف؛ والعالمات التجاريـة المقلـدة والعالمـات التجاريـة               

  األصلية؛ والضرائب المتهرب منها؛

التي تستعمل في صـنع      المتعلقة باستيراد التبغ أو منتجات التبغ أو معدات الصنع        المعلومات    )ب(
ر ومبيعاتها المدفوعة الضرائب ومبيعاتها المعفاة من الرسوم        منتجات التبغ وتصديرها ومرورها العاب    

  الجمركية، وكمية إنتاجها أو قيمته؛

  ؛الخاصة باإلنتاج الزراعي للتبغالبيانات   )ج(

السائدة وأساليب اإلخفاء وأساليب العمل المتبعة في االتجار غير المشروع بـالتبغ            االتجاهات    )د(
  التي تستعمل في صنع منتجات التبغ؛أو منتجات التبغ أو معدات الصنع 
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  .معلومات أخرى ذات صلة بالموضوع تتفق عليها األطرافأي   )ه(

من هذه المادة في قاعدة بيانـات آليـة مؤَّمنـة           ) ه -ب  (١تُحفظ المعلومات المشار إليها في الفقرة         -٢
من هذه المـادة    ) أ(١يها في الفقرة    أما المعلومات المشار إل   . وتُستغل النظم الراهنة   ... ومركزية يتولى إدارتها  

  . ال تحدد هوية األشخاص معلوماتفتُدرج في قاعدة البيانات إذا كانت

المعلومات التي يرسلها أي طرف إلى قاعدة البيانات اآللية المركزية ألحكـام هـذا الطـرف                تخضع    -٣
  .القانونية واإلدارية

ولية المختصة على بناء قدرة األطراف علـى        األطراف مع بعضها البعض ومع المنظمات الد      تتعاون    -٤
  .جمع المعلومات وتبادلها

  .األطراف هذه المعلومات سرية ومقيدة االستعمال ما لم يذكر الطرف المرسل خالف ذلكتعتبر   -٥

  ٢١المادة 

  البيانات التشغيلية: تبادل المعلومات

الـذي يقـدم     بناء على طلب مـن الطـرف         األطراف المعلومات الواردة أدناه، وذلك بمبادرة منها أو       تتبادل  
المبررات التي تجعل هذه المعلومات ضرورية للكشف عن االتجار غير المشروع بالتبغ أو منتجات التبـغ أو                 
معدات الصنع التي تستعمل في صنع منتجات التبغ أو للتحقيق في هذا االتجار غير المشروع، وعلى أن يـتم                   

  :ام القانون الوطنيهذا التبادل للمعلومات رهناً بأحك

  الترخيص الخاصة باألشخاص االعتباريين والطبيعيين المعنيين؛سجالت   )أ(

الخاصة بتحديد ورصد ومقاضاة األشخاص االعتباريين أو الطبيعيين الضالعين في المعلومات   )ب(
  ؛التبغاالتجار غير المشروع بالتبغ أو منتجات التبغ أو معدات الصنع التي تستعمل في صنع منتجات 

  ؛التحقيق والمالحقة القضائيةسجالت   )ج(

المدفوعات الخاصة باستيراد التبغ أو منتجات التبغ أو معدات الصنع التي تـستعمل             سجالت    )د(
  في صنع منتجات التبغ وتصديرها ومبيعاتها المعفاة من الضرائب؛

  ٢٢المادة 

  الحفاظ على سرية المعلومات وحمايتها: تبادل المعلومات

كل طرف السلطة المحلية التي يتم تزويدها بالبيانات التشغيلية واإلحـصائية، ويقـوم بـإبالغ               ين  يع  -١
  .األطراف في هذا البروتوكول بتعيين هذه السلطة عن طريق أمانة االتفاقية

. تبادل المعلومات بمقتضى هذا البروتوكول للقانون الوطني بـشأن الـسرية والخـصوصية            يخضع    -٢
  .أن تحمي، وفقاً لما تتفق عليه فيما بينها، أي معلومات سرية يتم تبادلهاواألطراف ملزمة ب
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  ٢٣المادة 

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

 تـوفير    على أو عن طريقها   / و األطراف مع بعضها البعض ومع المنظمات الدولية المختصة       تتعاون    -١
التدريب والمساعدة التقنية والتعاون في المسائل العلمية والتقنية والتكنولوجية، وذلك من أجل بلـوغ الغايـات                

 فـي مجـاالت      المناسبة وقد تشمل هذه المساعدة نقل الخبرات أو التكنولوجيات       . المنشودة من هذا البروتوكول   
 وحمايـة البيانـات     نين، واقتفاء األثر وتحديـد المنـشأ،      جمع المعلومات االستخبارية، والقدرة على إنفاذ القوا      

والمنع والترصد اإللكتروني، وتحليالت الطب الشرعي، والمساعدة القانونيـة المتبادلـة وتـسليم             الشخصية،  
  .المجرمين

األطراف اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة األطراف أو أي اتفاقات أو ترتيبات أخـرى مـن                 تبرم    -٢
 والتعاون بشأن المسائل العلمية والتقنية والتكنولوجيـة التـي تراعـي            والمساعدة التقنية التدريب  ز  أجل تعزي 

  .احتياجات األطراف من البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية

 التبغ ومنتجاتـه    لكميات تطوير وبحث إمكانيات القيام بتحديد دقيق للمنشأ الجغرافي          على تتعاون األطراف    -٣
  .المصادرة

  ٢٤المادة 

  التحقيق في الجرائم ومالحقة مرتكبيها قضائياً: المساعدة والتعاون

 لتعزيز التعـاون عـن طريـق        ، عند االقتضاء،  األطراف على اتخاذ جميع التدابير الضرورية     تتفق    -١
 الضالعين في   يين أو االعتباريين   األشخاص القانون  ترتيبات متعددة األطراف أو إقليمية أو ثنائية ألغراض منع        

االتجار غير المشروع بالتبغ أو منتجات التبغ أو معدات الصنع التي تستعمل في صنع منتجات التبغ، وكشفهم                 
  .والتحقيق معهم ومالحقتهم قضائياً ومعاقبتهم

ر الـسلطات   تمتع السلطات اإلدارية والتنظيمية والسلطات المعنية بإنفاذ القانون وسائ         يكفل كل طرف    -٢
المكرسة لمكافحة االتجار غير المشروع بالتبغ أو منتجات التبغ أو معدات الصنع التي تـستعمل فـي صـنع                   

القـدرة علـى التعـاون وتبـادل         ب )القانون المحلي، السلطات القضائية   عندما يجيزه   بما فيها،   (منتجات التبغ   
 الشروط المنصوص عليها فـي قانونـه         على الصعيدين الوطني والدولي ضمن نطاق       ذات الصلة  المعلومات

الداخلي، ولهذه الغاية، ينظر كل طرف في إنشاء سلطة معينة لتكون بمثابة مركز وطني لجمـع المعلومـات                  
  .وتحليلها ونشرها فيما بين السلطات األخرى ومع سائر األطراف

  ٢٥المادة 

  صون السيادة

ى نحو يتفق مع مبدأي المساواة فـي الـسيادة          األطراف التزاماتها بمقتضى هذا البروتوكول عل     تؤدي    -١
  .والسالمة اإلقليمية للدول، ومع مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول األخرى
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في هذا البروتوكول ما يبيح ألي طرف أن يقوم في إقليم دولة أخرى بممارسة الوالية القـضائية                 ليس    -٢
  .تلك الدولة األخرى بمقتضى قانونها الداخليوأداء الوظائف التي يناط أداؤها حصراً بسلطات 

  ٢٦المادة 

  الوالية القضائية

كل طرف ما يلزم من تدابير لتأكيد سريان واليته القضائية على األفعال اإلجراميـة بمقتـضى                يعتمد    -١
  : في الحاالت التالية١-١٢ المادة

  تُرتكب الجريمة في إقليم ذلك الطرف؛عندما   )أ(

لجريمة على متن سفينة ترفع علم ذلك الطرف أو طـائرة مـسجلة بموجـب               تُرتكب ا عندما    )ب(
  .قوانين ذلك الطرف وقت ارتكاب الجريمة

يجوز للطرف أن يؤكد أيضاً سريان واليته القضائية على أي فعل إجرامـي             ،  ٢٥رهناً بأحكام المادة      -٢
  :من هذا القبيل في الحاالت التالية

  الطرف؛تُرتكب الجريمة ضد ذلك عندما   )أ(

يرتكب الجريمة أحد مواطني ذلك الطرف أو شخص عديم الجنسية يوجد محل إقامتـه              عندما    )ب(
  المعتاد في إقليم ذلك الطرف؛

  :عندما تكون الجريمة  )ج(

 وتُرتكب خارج إقليم الطرف بهـدف       ١-١٢واحدة من الجرائم المحددة وفقاً للمادة         )١(
  ارتكاب جريمة داخل إقليمه؛

 وتُرتكب خارج إقليم الطرف بهـدف       ١-١٢الجرائم المحددة وفقاً للمادة     واحدة من     )٢(
  .١-١٢ ارتكاب جريمة داخل إقليمه من الجرائم المحددة وفقاً للمادة

يعتمد كل طرف ما يلزم من تدابير لتأكيد سريان واليته القضائية علـى             ،  ٣٣ و ٣١ألغراض المادتين     -٣
وكول، وذلك عندما يكون الجاني المزعوم موجوداً في إقليمه وال يقـوم            األفعال اإلجرامية المشمولة بهذا البروت    

  .بتسليم ذلك الشخص بحجة وحيدة هي أنه من مواطنيه

أيضاً أن يعتمد كل طرف ما يلزم من تدابير لتأكيد سريان واليتـه القـضائية علـى األفعـال                   يجوز    -٤
  .ني المزعوم موجوداً في إقليمه وال يقوم بتسليمهاإلجرامية المشمولة بهذا البروتوكول، وذلك عندما يكون الجا

 من هذه المادة، أو علم بطريقـة  ٢ أو ١ُأبلغ الطرف الذي يمارس واليته القضائية بمقتضى الفقرة    إذا    -٥
أخرى، أن طرفاً أو أكثر من األطراف األخرى يجري تحقيقاً أو يقوم بمالحقة قضائية أو يتخذ إجراءاً قضائياً                  

ذاته، يتعين على السلطات المختصة التابعة لهذه األطراف أن تتـشاور فيمـا بينهـا، حـسب                 بشأن التصرف   
  .االقتضاء، بهدف تنسيق ما تتخذه من تدابير
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المساس بقواعد القانون الدولي العام ال يحول هذا البروتوكول دون ممارسة أي والية قـضائية               دون    -٦
  .خليجنائية يؤكد الطرف سريانها وفقاً لقانونه الدا

  ٢٧المادة 

  التحقيقات المشتركة

األطراف في إبرام اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة األطراف تجيز للسلطات المختـصة المعنيـة أن              تنظر  
تنشئ هيئات تحقيق مشتركة، فيما يتعلق بالمسائل التي هي موضع تحقيقات أو مالحقات أو إجراءات قـضائية         

وجود اتفاقات أو ترتيبات من هذا القبيل، يجوز القيام بالتحقيقات المـشتركة            وفي حال عدم    . في دولة أو أكثر   
وتكفل األطراف المعنية االحترام التام لسيادة الطرف الـذي سـيجري ذلـك             . باالتفاق في كل حالة على حدة     

  .التحقيق داخل إقليمه

  ٢٨المادة 

  التعاون في مجال إنفاذ القانون

  : من أجل مع نظامه اإلداري والقضائي الداخليتمشىت يعتمد كل طرف تدابير فعالة  -١

قنوات االتصال بين سلطاته وأجهزته ودوائره المختصة، وإنشاء تلك القنـوات عنـد             تعزيز    )أ(
الضرورة، من أجل تيسير تبادل المعلومات بصورة مأمونة وسريعة عن كل جوانب األفعال اإلجرامية 

  المشمولة بهذا البروتوكول؛

تعاون الفعال مع السلطات واألجهزة المختصة، والجمارك، والشرطة وسائر أجهـزة           كفالة ال   )ب(
  إنفاذ القانون؛

القـضايا المعينـة المتعلقـة      ب الخاصةمع األطراف األخرى، على إجراء التحريات       التعاون    )ج(
  :باألفعال اإلجرامية المشمولة بهذا البروتوكول، بشأن

في تلك الجرائم وأماكن وجودهم وأنـشطتهم،       األشخاص المشتبه في ضلوعهم     هوية    )١(
  أو أماكن األشخاص المعنيين اآلخرين؛

  العائدات اإلجرامية أو الممتلكات المتأتية من ارتكاب تلك الجرائم؛حركة   )٢(

الممتلكات أو المعدات أو األدوات األخرى التي تستخدم أو يراد استخدامها في     حركة    )٣(
  .ارتكاب تلك الجرائم

ام، عند االقتضاء، بتوفير األصناف أو الكميات الالزمة من المواد ألغراض التحليـل أو              القي  )د(
  ؛التحقيق

التنسيق الفعال بين سلطاته وأجهزته ودوائره المختصة، وتـشجيع تبـادل العـاملين             تسهيل    )ه(
معنيـة،  وغيرهم من الخبراء، بما في ذلك، ورهناً بوجود اتفاقات أو ترتيبات ثنائية بين األطـراف ال               

  ؛تعيين ضباط اتصال
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 مع األطراف األخرى عن الوسائل واألساليب المحـددة التـي            ذات الصلة  المعلوماتتبادل    )و(
يستخدمها األشخاص الطبيعيون أو االعتباريون في ارتكاب هذه الجرائم، بما في ذلك، وحسب مقتضى 

رة أو مزيفة، أو وسائل أخـرى       الحال، الطرق ووسائل النقل، واستخدام هويات مزيفة، أو وثائق محو         
  إلخفاء أنشطتهم؛

 وتنسيق التدابير اإلدارية وغيرها من التدابير المتخـذة حـسب            ذات الصلة  المعلوماتتبادل    )ز(
  .االقتضاء بغرض االكتشاف المبكر للجرائم المشمولة بهذا البروتوكول

فاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة وضع هذا البروتوكول موضع النفاذ تنظر األطراف في إبرام اتبغية   -٢
 وفقاً األطراف بشأن التعاون المباشر بين أجهزتها المعنية بإنفاذ القانون، وفي تعديل تلك االتفاقات أو الترتيبات              

وإذا لم تكن بين األطراف المعنية اتفاقات أو ترتيبات من هذا القبيـل، يجـوز               .  إذا كانت موجودة بالفعل    لذلك
بر هذا البروتوكول أساس التعاون المشترك في مجال إنفاذ القـانون فيمـا يتعلـق بـالجرائم                 لألطراف أن تعت  

وتستفيد األطراف، حسب االقتضاء، استفادة تامة من االتفاقات أو الترتيبات، بمـا            . المشمولة بهذا البروتوكول  
  .إنفاذ القانونفي ذلك المنظمات الدولية أو اإلقليمية، لتعزيز التعاون بين أجهزتها المعنية ب

 عبـر   التجار غير المـشروع     ااألطراف إلى التعاون، في حدود إمكانياتها، للتصدي ألنشطة         تسعى    -٣
  .التي ترتكب باستخدام التكنولوجيا الحديثةالحدود الوطنية بمنتجات التبغ 

  ٢٩المادة 

  المساعدة اإلدارية المشتركة

 التطبيق السليم للقـوانين     ضمن منها، بالمعلومات التي ت    األطراف بعضها البعض، عند الطلب أو بمبادرة      تزود  
المعدات الجمركية وغيرها من القوانين ذات الصلة وفي منع االتجار غير المشروع بالتبغ أو منتجات التبغ أو                 

وتعتبر األطراف هذه المعلومات معلومات سرية ومقيدة االستعمال، وذلك . في صنع منتجات التبغالتي تستعمل 
  :ويمكن أن تشمل هذه المعلومات ما يلي. خالف ذلكيحدد الطرف المرسل ما لم 

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

  ؛١٢ االتجاهات أو الوسائل أو الطرائق الجديدة الرتكاب الجرائم حسبما ورد في المادة  )ب(

، فضالً عـن    ١٢ الرتكاب الجرائم حسبما ورد في المادة        البضائع التي يعرف أنها موضوع      )ج(
بيان التفاصيل المتعلقة بوصف البضائع وتغليفها ونقلها وتخزينها والطرائق المستخدمة فيمـا يتـصل              

  بها؛

جريمة من الجرائم الواردة فـي      أو شاركوا في ارتكاب     األشخاص الذين يعرف أنهم ارتكبوا        )د(
  ؛م على وشك ارتكاب جريمة من هذا القبيل، أو يشتبه في أنه١٢المادة 

أي بيانات أخرى يمكن أن تساعد الوكاالت المعينة على تقييم المخاطر المتعلقة بمراقبة سلسلة   )ه(
  .التوريد وغير ذلك من أغراض اإلنفاذ
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  ٣٠المادة 

  المساعدة القانونية المتبادلة

مساعدة القانونية المتبادلة فـي التحقيقـات       تقدم األطراف، إلى بعضها البعض، أكبر قدر ممكن من ال           -١
والمالحقات واإلجراءات القضائية فيما يتصل باألفعال اإلجرامية المشمولة بهذا البروتوكول حسبما تنص عليه             

  .١-١٢ المادة

 للشروط المنصوص   وفقاً،  ١-١٢يرسل الطرف الذي ترتكب في إقليمه جريمة محددة بموجب الفقرة             -٢
 لالعتقاد بفرار مرتكب الجريمة من إقليمه، جميع المعلومـات          ما يدعو الوطني وإذا كان لديه     عليها في قانونه    

  .ذات الصلة بالجريمة المرتكبة وبهوية مرتكب الجريمة المزعوم إلى الدولة أو الدول المعنية

ـ       ١-١٢عند ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة           -٣ ق ، يقوم أي طرف لديه معلومات تتعل
بضحية الجريمة وظروف ارتكابها بإرسال تلك المعلومات كاملة وبصورة فورية إلى الدولة أو الدول المعنية،               

  .وذلك بموجب الشروط المنصوص عليها في قانونه الوطني

  ٣١المادة 

  تدابير كفالة المحاكمة أو التسليم

ي إقليمها التدابير المناسبة بموجـب      تتخذ الدولة الطرف التي يكون المدعى ارتكابه الجريمة موجوداً ف           -١
  .قانونها الوطني لتأمين حضوره أو تسليمه، عندما تبرر الظروف ذلك

  :، دون تأخير ووفقاً للقانون الوطني، كل من١يبلغ بالتدابير المتخذة وفقا للفقرة   -٢

  الدولة التي ارتكبت فيها الجريمة؛  )أ(

ابه الجريمة من رعاياها، أو الدولة التي يقـع فـي           الدولة أو الدول التي يكون المدعى ارتك        )ب(
  .إقليمها محل إقامته المعتاد إذا كان عديم الجنسية

  ٣٢المادة 

  محاكمة المدعى ارتكابهم الجرائم

يعمد الطرف الذي يكون المدعى ارتكابه الجريمة موجوداً في إقليمه، في حالة عدم تسليمه إياه، إلى عـرض                  
ة، دون أي استثناء أو تأخير ال داعي له، لغرض المحاكمة عن طريـق دعـوى                القضية على سلطاته المختص   
وتتخذ تلك السلطات قرارها كما لو كانت القضية تتعلق بجريمة عادية ذات طابع             . ترفع وفقاً لقانون تلك الدولة    

  .خطير بموجب قانون تلك الدولة
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  ٣٣المادة 

  تسليم المدعى ارتكابهم الجرائم

 مدرجة ضمن الجرائم التي تستوجب تسليم المجرمين        ١-١٢لجرائم المبينة في المادة     عندما ال تكون ا     -١
وتتعهد األطراف بـإدراج تلـك      . في أي معاهدة تسليم قائمة بين األطراف، فإنها تعتبر جرائم مدرجة ضمنها           

  .الجرائم باعتبارها جرائم تستوجب تسليم المجرمين في كل معاهدة تسليم تبرم بينها

قى طرف يعلق تسليم المجرمين على شرط وجود معاهدة طلب التسليم من طرف آخر ال يرتبط                إذا تل   -٢
ويخـضع  . معه بمعاهدة تسليم، فله أن يعتبر هذا البروتوكول السند القانوني للتسليم فيما يتعلق بتلك الجـرائم               

  .التسليم للشروط المنصوص عليها في قانون الدولة الطرف المتلقية للطلب

طراف التي ال تعلق تسليم المجرمين على شرط وجود معاهدة أن تعتبر تلك الجرائم جـرائم                على األ   -٣
  .تستوجب التسليم فيما بينها، مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في قانون الدولة المتلقية للطلب

 ال في   ألغراض تسليم المجرمين فيما بين األطراف، تعتبر كل جريمة من هذه الجرائم جريمة ارتكبت               -٤
 من  ٢ أو الفقرة    ١ في إقليم كل طرف قرر واليته على هذه الجرائم وفقا للفقرة             اًمكان وقوعها وحده وإنما أيض    

  .٢٦المادة 

  التبليغ: الباب السادس

  ٣٤المادة 

  التبليغ وتبادل المعلومات

  .لبروتوكولكل طرف إلى اجتماع األطراف، عن طريق األمانة، تقارير دورية عن تنفيذ لهذا ايقدم   -١

  .يحدد اجتماع األطراف تردد تقديم التقارير وصيغتها  -٢

 من هذه المادة، والتي ينبغي      ١اجتماع األطراف محتوى التقارير الدورية المشار إليها في الفقرة          يحدد    -٣
  :أن تشمل ما يلي

 لتنفيـذ هـذا     معلومات عن التدابير التشريعية والتنفيذية واإلدارية والتدابير األخرى المتخذة          )أ(
  البروتوكول؛

معلومات، عند االقتضاء، عن أي صعوبات أو عقبات تعترض تنفيذ هذا البروتوكول، وعـن       )ب(
  التدابير المتخذة لتذليل تلك العقبات؛

المعلومات المناسبة، حسب االقتضاء، عن المساعدة المالية والتقنية المقدمة أو المتلقـاة مـن                )ج(
  قضاء على االتجار غير المشروع بمنتجات التبغ؛أجل األنشطة المتعلقة بال
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  .… و… و… و… و …المعلومات المبينة في المواد   )د(

 اجتماع األطراف جهوده في الحاالت التي يتم فيها بالفعل جمع البيانات في إطار آلية التبليغ الخاصة               يكرر  ال  
  .بمؤتمر األطراف

في الترتيبات الرامية إلى مساعدة البلـدان الناميـة         ،  …و …ينظر اجتماع األطراف، عمالً بالمادتين        -٤
األطراف والبلدان األطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، بناء على طلبها، للوفاء بالتزاماتها بموجـب               

  .هذه المادة

يخضع تبليغ المعلومات، بمقتضى هذه المادة، للقانون الوطني بشأن السرية والخـصوصية، وتحمـي                -٥
  اف، حسب االتفاق المتبادل فيما بينها، أي معلومات سرية يتم تبليغهااألطر

  الترتيبات المؤسسية والموارد المالية: الباب السابع

  ٣٥المادة 

  اجتماع األطراف

وتنعقد الدورة األولى لالجتماع بدعوة     . ينشأ بموجب هذه المادة اجتماع لألطراف في هذا البروتوكول          -١
  . موعد ال يتجاوز سنة واحدة بعد دخول هذا البروتوكول حيز النفاذمن أمانة االتفاقية في

يجوز بعد ذلك أن تعقد أمانة االتفاقية دورات منتظمة الجتماع األطراف، كلمـا كـان ذلـك ممكنـاً                     -٢
  .ومستصوباً، باالقتران مع دورات مؤتمر األطراف

حسبما يعتبره االجتماع ضـرورياً، أو      تعقد الدورات االستثنائية الجتماع األطراف في مواعيد أخرى           -٣
بناء على طلب كتابي يقدمه أي طرف من األطراف، بشرط أن يحظى هذا الطلب بتأييد ثلث األطراف علـى                   

  .األقل، في غضون ستة أشهر من تاريخ إرساله إليها من قبل أمانة االتفاقية

ال الالزمـة لخـدمات األمانـة، مـن         تؤخذ األموال الالزمة لتطبيق هذا البروتوكول، بما فيها األمو          -٤
ويحدد مؤتمر األطراف جدول وآلية هذه المساهمات والمـوارد األخـرى           . المساهمات المقدمة من األطراف   

  .الممكنة لغرض تمويل هذا البروتوكول

ينطبق النظام الداخلي لمؤتمر األطراف ونظامه المالي على اجتماع األطراف، مع مراعاة ما تقتضيه                -٥
  .ن تعديلالحال م

 من اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحـة التبـغ علـى هـذا                ٥-٢٣تنطبق المادة     -٦
  .البروتوكول، مع مراعاة ما تقتضيه الحال من تعديل، رهناً بأي تعديالت يقررها اجتماع األطراف
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  ٣٦المادة 

  األمانة

  .أمانة االتفاقية هي أمانة هذا البروتوكول  -١

  :لع أمانة االتفاقية فيما يخص دورها بوصفها أمانة هذا البروتوكول بالوظائف التاليةتضط  -٢

وضع الترتيبات الالزمة لعقد دورات اجتماع األطراف وأي هيئات فرعية وأفرقـة عاملـة                )أ(
  وهيئات وآليات أخرى ينشئها االجتماع، وتقديم الخدمات إليها حسب االقتضاء؛

لها وإحالتها وتقديمها إلى األطراف المعنية وإلى اجتماع األطراف بشأن          تلقي التعليقات وتحلي    )ب(
 ووضع آلية لتبادل المعلومات والمحافظة على تلك        التقارير التي تتلقاها عمالً بأحكام هذا البروتوكول      

   لألسلوب الذي يقرره مؤتمر األطراف لغرض تيسير تبادل المعلومات بين األطراف؛اًاآللية وفق

ء النصح وتقديم الدعم لألطراف، وخصوصاً البلدان النامية األطراف واألطراف التـي            إسدا  )ج(
تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، وذلك بناء على طلبها، في جمع المعلومات وإرسالها وتبادلها وفـي               

  تحديد وإتاحة الموارد واآلليات المتوافرة لتسهيل تنفيذ التزاماتها بموجب هذا البروتوكول؛

إعداد تقارير عن أنشطتها بمقتضى هذا البروتوكول وبتوجيه من اجتماع األطراف ولتقديمها              )د(
  إليه؛

القيام بتوجيه من اجتماع األطراف، بتأمين التنـسيق الـالزم، مـع المنظمـات المختـصة                  )ه(
  والحكومية الدولية ذات الطابع الدولي وذات الطابع اإلقليمي وغيرها من الهيئات؛

ل، بتوجيه من اجتماع األطراف، فيما يلزم من ترتيبات إدارية أو تعاقدية لالضـطالع              الدخو  )و(
  ؛بوظائفها على نحو فعال بوصفها أمانة هذا البروتوكول

تلقي واستعراض الطلبات المقدمة من المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية             )ز(
ع األطراف، وذلك من أجل تقـديم الطلبـات إلـى           الراغبة في الدخول في عالقات رسمية مع اجتما       

  اجتماع األطراف كي ينظر فيها؛

أداء وظائف السكرتارية األخرى المحددة بموجب هذا البروتوكـول وأي وظـائف أخـرى                )ح(
  .يحددها اجتماع األطراف

  ٣٧المادة 

  العالقات بين اجتماع األطراف والمنظمات الحكومية الدولية

ف، من أجل توفير التعاون التقني والمالي الالزم لبلوغ الغاية المنـشودة مـن هـذا                يجوز الجتماعات األطرا  
البروتوكول، أن تطلب تعاون المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات الحكومية الدولية المختصة ذات الطـابع              

  .الدولي وذات الطابع اإلقليمي، بما فيها المؤسسات المالية واإلنمائية
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  ٣٨المادة 

  د الماليةالموار

تقر األطراف بأهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه الموارد المالية في بلوغ الغاية المنـشودة مـن هـذا                     -١
  .البروتوكول

يقدم كل طرف الدعم المالي فيما يتعلق بأنشطته الوطنية الرامية إلى تحقيق الغاية المنشودة من هـذا                   -٢
  .وطنيةالبروتوكول، وفقاً لخططه وأولوياته وبرامجه ال

تعمل األطراف، حسب االقتضاء، على تعزيز استخدام القنوات الثنائيـة واإلقليميـة ودون اإلقليميـة                 -٣
وسائر القنوات المتعددة األطراف لتوفير التمويل الالزم لتدعيم قدرة البلدان النامية األطراف واألطراف التـي               

  .منشودة من هذا البروتوكولتمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية من أجل تحقيق الغايات ال

عوائد الجرائم المصادرة والعوائـد األخـرى الخاصـة بتنفيـذ هـذا             استخدام  تُشجع األطراف على      -٤
  .البروتوكول من أجل بلوغ الغايات المنشودة من هذا البروتوكول

الـدولي  تقوم األطراف الممثلة في المنظمات الحكومية الدولية ذات الطابع اإلقليمـي وذات الطـابع                 -٥
والمؤسسات المالية واإلنمائية ذات الصلة بتشجيع هذه الكيانات على تقديم المساعدة المالية إلى البلدان الناميـة                
األطراف واألطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية لمساعدتها على الوفاء بالتزاماتهـا بموجـب هـذا                

  .ذه المنظماتالبروتوكول، وذلك دون تقييد حقوق المشاركة داخل ه

  :تتفق األطراف على ما يلي  -٦

أن تقدم المساعدة إلى األطراف على الوفاء بالتزاماتها بموجب هذا البروتوكول، وأنه ينبغـي     )أ(
حشد جميع الموارد ذات الصلة المحتملة والقائمة والمتاحة لألنشطة المتعلقة ببلوغ الغايات المنـشودة              

لح جميع األطراف، والسيما البلدان النامية األطراف واألطراف        من هذا البروتوكول واستخدامها لصا    
  التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية؛

أن تسدي أمانة االتفاقية المشورة للبلدان النامية األطراف واألطراف التي تمـر اقتـصاداتها                )ب(
تزاماتهـا بموجـب هـذا    بمرحلة انتقالية، عند الطلب، بشأن مصادر التمويل المتاحة لتيسير الوفاء بال      

  .البروتوكول

  تسوية النزاعات: الباب الثامن

  ٣٩المادة 

  تسوية النزاعات

 من اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ هي التي تحكم تسوية النزاعـات                ٢٧إن المادة   
  .التي تنشأ بين األطراف فيما يتعلق بتفسير هذا البروتوكول أو تطبيقه
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  وضع البروتوكول:  التاسعالباب

  ٤٠المادة 

  إدخال التعديالت على هذا البروتوكول

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

وتتـولى  . يتم النظر في التعديالت المدخلة على هذا البروتوكول واعتمادها من قبل اجتماع األطراف              -٢
رح لهذا البروتوكول إلى األطراف قبل ستة أشهر علـى األقـل مـن             أمانة االتفاقية إرسال نص أي تعديل مقت      

كما تتولى أمانة االتفاقية إبالغ الموقعين على هذا البروتوكـول بالتعـديالت            . الدورة التي يقترح اعتماده فيها    
  .المقترحة وكذلك إبالغ الوديع بها للعلم

ء على أي تعديل يقترح إدخاله على هذا تبذل األطراف قصارى جهدها للتوصل إلى اتفاق بتوافق اآلرا        -٣
وإذا استُنفدت كل الجهود الرامية إلى تحقيق توافق اآلراء دون التوصل إلـى أي اتفـاق يعتمـد                  . البروتوكول

وألغراض هـذه   . التعديل، كمالذ أخير، بأغلبية ثالثة أرباع أصوات األطراف الحاضرة والمصوتة في الدورة           
. األطراف الحاضرة التي تدلي بصوت إيجـابي أو سـلبي         " الحاضرة والمصوتة األطراف  "المادة تعني عبارة    

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

 من  ٣ويبدأ نفاذ أي تعديل معتمد وفقاً للفقرة        . تودع صكوك القبول التي تتعلق بأي تعديل لدى الوديع          -٤
من تاريخ استالم الوديع صك قبوله من جانب ما ال          [...] لمادة بالنسبة إلى األطراف التي قبلته في اليوم         هذه ا 

  .يقل عن ثلثي عدد األطراف في هذا البروتوكول

يبدأ نفاذ التعديالت بالنسبة إلى أي طرف آخر في اليوم التسعين من تاريخ إيداع هذا الطـرف صـك                   -٥
  .ى الوديعقبوله التعديل المذكور لد

  ٤١المادة 

  اعتماد وتعديل مرفقات هذا البرتوكول

يجوز ألي طرف تقديم اقتراحات إلضافة مرفق إلى هذا البروتوكول أو اقتراح إدخال تعديالت علـى                  -١
  .مرفقاته

تقتصر المرفقات على القوائم واالستمارات وأي مواد وصفية أخرى تتعلق بالمـسائل اإلجرائيـة أو                 -٢
  .لتقنية أو اإلداريةالعلمية أو ا

تُقترح مرفقات هذا البرتوكول وتعديالتها وتُعتمد ويبدأ نفاذها وفقاً لإلجراء المنـصوص عليـه فـي                  -٣
  .٤٠ المادة
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  أحكام ختامية: الباب العاشر

  ٤٢المادة 

  التحفظات

  .ال يجوز إبداء تحفظات على هذا البروتوكول

  ٤٣المادة 

  االنسحاب

من البروتوكول في أي وقت بعد مضي سنتين على تاريخ بـدء نفـاذ              يجوز ألي طرف أن ينسحب        -١
  .البروتوكول بالنسبة إلى ذلك الطرف، وذلك بإشعار خطي يوجه إلى الوديع

يسري أي انسحاب من هذا القبيل لدى انقضاء سنة واحدة من تاريخ استالم الوديع إشعار االنسحاب،                  -٢
  .النسحابأو في أي تاريخ الحق لذلك يحدد في إشعار ا

يعتبر أي طرف ينسحب من اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ منسحباً أيضاً                 -٣
من هذا البروتوكول وذلك اعتباراً من تاريخ انسحابه من اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة                

  .التبغ

  ٤٤المادة 

  حق التصويت

  . من هذه المادة٢ذا البروتوكول صوت واحد، باستثناء ما تنص عليه الفقرة لكل طرف من أطراف ه  -١

تمارس منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي، فيما يتعلق بالمسائل المندرجة ضمن اختصاصها، حقها              -٢
وال تمارس  . في التصويت بعدد من األصوات مساوٍ لعدد دولها األعضاء التي هي أطراف في هذا البروتوكول              

  .أي منظمة من هذا القبيل حقها في التصويت إذا مارست أي دولة من دولها األعضاء حقها، والعكس بالعكس

  ٤٥المادة 

  التوقيع

يفتح باب التوقيع على هذا البروتوكول لجميع الدول األعضاء في اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن          
  .اراً من تاريخ يحدد فيما بعدفي مكان يحدد فيما بعد واعتبمكافحة التبغ 

  ٤٦المادة 

  التصديق أو القبول أو الموافقة أو التأكيد الرسمي أو االنضمام

يخضع هذا البروتوكول لتصديق الدول أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها ولصكوك التأكيد الرسـمي                 -١
طراف في اتفاقيـة منظمـة الـصحة        عليه أو االنضمام إليه من قبل منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي األ          
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. ويفتح باب االنضمام إليه بعد انتهاء موعد إغالق باب التوقيـع عليـه            . العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ    
  .وتودع صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة أو التأكيد الرسمي أو االنضمام لدى الوديع

 في هذا البروتوكول، دون أن يكون أي مـن دولهـا            ي منظمة تكامل اقتصادي إقليمي، تصبح طرفاً        -٢
أما في حالة المنظمات التي     . األعضاء طرفاً فيه، تكون ملزمة بجميع االلتزامات المترتبة على هذا البروتوكول          

تكون واحدة أو أكثر من دولها األعضاء طرفا في هذا البروتوكول، فإن المنظمة والدول األعضاء فيها تبت في 
وفي هذه الحاالت، ال يحق للمنظمة والـدول        . ل منها عن أداء التزاماتها بموجب هذا البروتوكول       مسؤوليات ك 

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

تعلن منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي، في صكوكها المتعلقة بالتأكيد الرسمي أو فـي صـكوك                 -٣
وعلى هذه المنظمات أيضاً أن     . ا، مدى اختصاصها فيما يتعلق بالمسائل التي يحكمها هذا البروتوكول         انضمامه

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

  ٤٧المادة 

  بدء النفاذ

للتصديق أو القبول أو الموافقة أو      .... ك  بعد تاريخ إيداع الص   .... يبدأ نفاذ هذا البروتوكول في اليوم         -١
  .التأكيد الرسمي أو االنضمام لدى الوديع

يبدأ نفاذ هذا البروتوكول، بالنسبة إلى كل طرف في اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطاريـة بـشأن                   -٢
 إليه بعد اسـتيفاء     مكافحة التبغ يصدق على هذا البروتوكول أو يقبله أو يوافق عليه أو يؤكده رسمياً أو ينضم               

 من هذه المادة بخصوص بدء النفاذ، ويبدأ نفاذ هذا البروتوكول في اليوم التسعين              ١الشروط المبينة في الفقرة     
  .بعد تاريخ إيداع صك تصديقه أو قبوله أو موافقته أو انضمامه أو تأكيده الرسمي

تصادي إقليمي إضافة إلى الصكوك     ألغراض هذه المادة، ال يعتبر أي صك تودعه أي منظمة تكامل اق             -٣
  . المنظمة تلكالمودعة من قبل الدول األعضاء في

  ٤٨المادة 

  الوديع

يكون األمين العام لألمم المتحدة هو الوديع لهذا البروتوكول والتعديالت التي يتم إدخالها عليه واعتمادها وفقـاً                 
  .٤٠ للمادة

  ٤٩المادة 

  حجية النصوص

 الذي تتساوى في الحجية نصوصه بالعربية والـصينية واإلنكليزيـة والفرنـسية             يودع أصل هذا البروتوكول،   
  .والروسية واألسبانية، لدى األمين العام لألمم المتحدة

  
=     =     =  


