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الصـــحة العالميـــة اإلطاريـــة بشـــأن 

   مكافحة التبغ
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 ٢٠١٤يو ما/ أيار ٢٩  ٢٠١٤بر أكتو / األولتشرين  ١٨- ١٣موسكو، االتحاد الروسي، 

    من جدول األعمال المؤقت ١-٤البند 
  
  
  

  غير المشروعحالة بروتوكول القضاء على االتجار 
  بمنتجات التبغ

  
  

  مقدمة
  
فـي دورتـه الخامسـة  بروتوكول القضاء على االتجار غيـر المشـروع بمنتجـات التبـغمؤتمر األطراف  اعتمد  -١
تفاقيــة منظمــة الوهــذا هــو البروتوكــول األول  ١).٢٠١٢تشــرين الثــاني/ نــوفمبر  ١٧-١٢ســول، جمهوريــة كوريــا، (

وهــو يشــكل معاهــدة دوليــة جديــدة قائمــة  (اتفاقيــة المنظمــة اإلطاريــة) التبــغالصــحة العالميــة اإلطاريــة بشــأن مكافحــة 
  بذاتها.

 
اتفاقيـة المنظمـة اإلطاريـة  من البروتوكول فقد ُفتح باب التوقيع عليـه لجميـع األطـراف فـي ٤٣ووفقًا للمادة   -٢

بلــغ عــدد وفــي نهايــة الفتــرة المــذكورة  ٢٠١٤.٢ينــاير  كــانون الثــاني/ ٩ حتــى ٢٠١٣ينــاير  كــانون الثــاني/ ١٠مــن 
وباإلضـافة إلـى ذلـك فقـد صـدَّقت نيكـاراغوا  ٣طرفـا. ٥٤أطراف اتفاقية المنظمة اإلطارية الموقعة علـى البروتوكـول 

  وأضحت بذلك الطرف األول فيه. ٢٠١٤ديسمبر  كانون األول/ ٢٠البروتوكول في على 
 
لتأكيــــــد الرســــــمي ول ،موافقتهــــــا أو انضــــــمامها يخضــــــع هــــــذا البروتوكــــــول لتصــــــديق الــــــدول أو قبولهــــــا أوو   -٣

منظمــة اإلطاريــة الاالنضــمام إليــه مــن قبــل منظمــات التكامــل االقتصــادي اإلقليمــي األطــراف فــي اتفاقيــة  أو عليــه

                                                           
 .FCTC/COP5(1)القرار    ١

، وبعــد ذلــك فــي ٢٠١٣كــانون الثــاني/ ينــاير  ١١إلــى  ١٠فــي المقــر الرئيســي لمنظمــة الصــحة العالميــة فــي جنيــف مــن    ٢
 .٢٠١٤كانون الثاني/ يناير  ٩المقر الرئيسي لألمم المتحدة في نيويورك، حتى 

النمسا، بلجيكا، بنن، بوتسوانا، بوركينـا فاصـو، الصـين، كولومبيـا، كوسـتاريكا، كـوت ديفـوار، قبـرص، جمهوريـة الكونغـو    ٣
بيســاو،  –اليونــان، غينيــا  غانــا، ، االتحــاد األوروبــي، فيجــي، فنلنــدا، فرنســا، غــابون، ألمانيــا،الديمقراطيــة، الــدانمرك، إكــوادور

جمهورية إيران اإلسالمية، أيرلندا، إسرائيل، كينيا، الكويت، ليبيا، ليتوانيا، مدغشقر، مالي، منغوليا، الجبل األسـود، ميانمـار، 
جنــوب أفريقيــا، الســودان، الســويد، الجمهوريــة ســلوفينيا، جمهوريــة كوريــا، هولنــدا، نيكــاراغوا، النيجــر، بنمــا، البرتغــال، قطــر، 

العربيــة الســورية، جمهوريــة مقدونيــة اليوغوســالفية الســابقة، توغــو، تــونس، تركيــا، المملكــة المتحــدة لبريطانيــا العظمــى وأيرلنــدا 
 الشمالية، جمهورية تنزانيا المتحدة، أوروغواي، اليمن.
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وللتمتع بعضوية البروتوكول فإن علـى أطـراف اتفاقيـة المنظمـة اإلطاريـة التـي وقعـت  .من البروتوكول) ٤٤(المادة 
مقــر الأو القبــول بــه أو الموافقــة عليــه) لــدى األمــين العــام لألمــم المتحــدة فــي ( التصــديق عليــهعليــه أن تــودع صــك 

أمـــا أطـــراف اتفاقيـــة المنظمـــة  يويـــورك الـــذي يضـــطلع بـــدور الوديـــع لهـــذا البروتوكـــول.ألمـــم المتحـــدة فـــي نالرئيســـي ل
فـإن عليهـا أن تـودع صـك انضـمام لتصـبح طرفـًا فـي البروتوكـول. وتتـوافر  اإلطارية التي لم توقـع علـى البروتوكـول

  ١نماذج صكوك التصديق، والقبول، والموافقة، واالنضمام في الموقع الشبكي التفاقية المنظمة اإلطارية.
 

  األنشطة منذ اعتماد البروتوكول
  
 ٢.لنفـاذهبعد اعتماد البروتوكول طلب مؤتمر األطراف إلى أمانة االتفاقيـة تنفيـذ عـدد مـن األنشـطة تمهيـدًا   -٤

ٕاعــداد وٕالــى جانــب إذكــاء الــوعي العــام فقــد شــملت هــذه األنشــطة تعزيــز التعــاون بــين االتفاقيــة والشــركاء الــدوليين، و 
  دة القانونية والتقنية.صكوك لترويج األعمال المرتبطة بالبروتوكول، وتوفير المساع

 
لـم يعتمـد ميزانيـة  هالبروتوكـول فإنـ نفـاذاألمانة القيام بأنشطة لتـرويج مؤتمر األطراف إلى وفي حين طلب   -٥

، ولــذلك فقــد ُطلــب إلــى مــا يتعلــق بعقــد الــدورة األولــى الجتمــاع أطــراف البروتوكــول محــددة لهــذه األنشــطة، باســتثناء
 أســتراليابتقــديم مثــل هــذه األمــوال كــل مــن  وتكرَّمــت المرتبطــة بــالبرتوكول.األمانــة جمــع األمــوال لصــالح األنشــطة 

دوالر أمريكـي). وباإلضـافة إلـى ذلـك فقـد تعهـد االتحـاد  ١٥٠ ٠٠٠دوالر أسترالي) وجمهوريـة كوريـا ( ١٤٠ ٠٠٠(
علـى  واحدة إقليميةاألموال الالزمة لحلقة عمل متعددة القطاعات ودون األوروبي بمساندة عمل األمانة عبر توفير 

وهـي حلقـة سـتجمع ممثلـين عـن القطاعـات الحكوميـة المهمـة بالنسـبة لعمـل البروتوكـول،  ،٢٠١٤خـالل عـام األقل 
  مثل الصحة، والجمارك، وٕانفاذ القوانين، والعدل.

 
  ونفاذهالبروتوكول  على تصديقالترويج 

  
البروتوكــول، بمــا فــي ذلــك عقــد  علــى تصــديقالقامــت أمانــة االتفاقيــة بطائفــة واســعة مــن األنشــطة لتــرويج   -٦

توزيع صكوك التصديق، والوثائق االجتماعات الوجاهية واإللكترونية مع ممثلي أطراف اتفاقية المنظمة اإلطارية، و 
  التقنية، والمطبوعات األخرى، وتوفير المشورة القانونية والتقنية.

 
ــا ١٠وُأقــيم احتفــال فــي مقــر منظمــة الصــحة العالميــة فــي   -٧ بمناســبة فــتح بــاب  ٢٠١٣ينــاير  ني/كــانون الث

طرفـًا، يمثلـون كـل أقـاليم المنظمـة  ١٢طرفـًا، ووقـع  ٥٠التوقيع على البروتوكول. وشارك في هذا الحدث أكثـر مـن 
حـدث األمـم المتحـدة كمـا جـرى التـرويج للتوقيـع علـى البروتوكـول خـالل  ٣على البروتوكول في اليـوم األول. الستة،

أكتـوبر فـي المقـر  أوائـل تشـرين األول/ –سـبتمبر  الـذي ُأقـيم فـي أواخـر أيلـول/ ٕايـداعهاالخاص بتوقيع المعاهـدات و 
  في اتفاقية المنظمة اإلطارية على البروتوكول. ٤طرفاً  ١١وشهد توقيع  الرئيسي لألمم المتحدة في نيويورك

                                                           
١   http://www.who.int/fctc/protocol/ratification/ar/. 

 ".٢٠١٣-٢٠١٢تقرير األداء المبدئي الخاص بخطة العمل والميزانية المعنون " FCTC/COP5(16)كجزء من القرار    ٢

يكــاراغوا، بنمــا، جمهوريــة كوريــا، جنــوب أفريقيــا، الجمهوريــة العربيــة الســورية، الصــين، فرنســا، غــابون، ليبيــا، ميانمــار، ن   ٣
حينمــا كــان بــاب  ٢٠١٣ينــاير  كــانون الثــاني/ ١١ت تــونس البروتوكــول فــي وباإلضــافة إلــى ذلــك فقــد وقّعــ تركيــا، أوروغــواي.
 يزال مفتوحًا في جنيف. التوقيع عليه ما

، مدغشـــقر، الســـودان، جمهوريـــة تنزانيـــا بيســـاو - غينيـــادا، ألمانيـــا، غانـــا، إكـــوادور، فنلنـــبـــنن، بوتســـوانا، كـــوت ديفـــوار،    ٤
 المتحدة.
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وُأرسلت مذكرتان شـفويتان إلـى جميـع أطـراف اتفاقيـة المنظمـة اإلطاريـة إلبالغهـا بحالـة البروتوكـول. وفـي   -٨
، وبمناســبة الــذكرى األولــى العتمــاد البروتوكــول، جــددت أمانــة االتفاقيــة دعوتهــا إلــى ٢٠١٣نــوفمبر  تشــرين الثــاني/

التوقيـــع المحـــددة أخطـــرت أمانـــة االتفاقيـــة  . وعقـــب انتهـــاء فتـــرةوالتصـــديق عليـــهكـــل األطـــراف لتوقيـــع البروتوكـــول 
  البروتوكول أو االنضمام إليه. على ديقتصالاألطراف بحالة التوقيع والتصديق ودعتها إلى 

 
  المساعدة المقدمة إلى األطراف قبل النفاذ

  
، ، بالتعــاون مــع الشــركاء الــدوليينقــدمت أمانــة االتفاقيــة المســاعدة إلــى أطــراف اتفاقيــة المنظمــة اإلطاريــة  -٩

وذلــك مــن خــالل تــوفير المشــورة القانونيــة والتقنيــة وتيســير التنســيق المتعــدد األطــراف. وتــم تنفيــذ هــذه العمــل علــى 
 الُصعد العالمية، واإلقليمية، ودون اإلقليمية، والوطنية.

  
النـدوات الشـبكية التفاعليـة وللتواصل مع األطراف على المستوى العـالمي فقـد أجـرت األمانـة سلسـلتين مـن   -١٠
 لممثلـيوالتـي كـان مـن المتـاح  ٢٠١٣سـبتمبر  يونيـو وأيلـول/ /حزيران - مايو جتماعات اإللكترونية) في أيار/(اال

نــدوة مــن هــذه النــدوات، التــي  ١٤األطــراف المشــاركة فيهــا مــن خــالل الحواســيب مــن أي مكــان فــي العــالم. وخــالل 
ة عـــن أحكـــام البروتوكـــول وٕاجراءاتـــه. ُعقـــدت باللغـــات المختلفـــة لمـــؤتمر األطـــراف، وفَّـــرت األمانـــة معلومـــات مفصـــل

 على طلبها. مع األطراف بناءً ثنائية وفضًال عن ذلك فقد ُعقدت عدة ندوات شبكية 
  

نــاقش أطــراف اتفاقيــة المنظمــة اإلطاريــة المعلومــات المتعلقــة بالمعاهــدة الجديــدة،  وعلــى المســتوى اإلقليمــي  -١١
 ٢٠١٤و ٢٠١٣وأهميــة االنضــمام إليهــا أثنــاء أربعــة اجتماعــات إقليميــة تتعلــق بتنفيــذ االتفاقيــة المــذكورة فــي عــامي 

 وغرب المحيط الهادئ).أوروبا، و األمريكيتين، و اجتماعات أقاليم جنوب شرق آسيا، (
 
التصديق. وشملت هذه عملية استعانت أمانة االتفاقية بالمنتديات على المستوى دون اإلقليمي لترويج  كما  -١٢

لــوزراء  اً لممثلــي قطــاعي الصــحة والجمــارك، واجتماعــ جلــس التعــاون لــدول الخلــيج العربيــةمالمنتــديات نــدوة نظمهــا 
. كما ُقدمت عروض توضيحية لغرب أفريقيا االقتصادي والنقدي باالتحادفي الجماعة الكاريبية، واالتصال الصحة 

عن البروتوكول في االجتماعات اإلقليمية ودون اإلقليمية التي عقدتها منظمـة الصـحة العالميـة بشـأن الموضـوعات 
 ذات الصلة.

  
وعلـى المسـتوى الـوطني فـإن هنـاك عـددًا متزايـدًا مــن الطلبـات التـي تلـتمس المسـاعدة فـي عمليـة التصــديق   -١٣

بــين أحــدث األمثلــة علــى ذلــك اجتمــاع الجهــات المعنيــة المتعــدد القطاعــات الــذي طلبتــه حكومــة  واالنضــمام. ومــن
، أوغنــدا وناقشــت فيــه أمانــة االتفاقيــة البروتوكــول مــع ممثلــي قطاعــات الصــحة، والجمــارك، والعــدل، وٕانفــاذ القــوانين

فــي هــذا االجتمــاع مســؤولون منظمــات المجتمــع المــدني ومنظمــة الصــحة العالميــة. كمــا شــارك  ، إلــى جانــبوغيرهــا
اتفاقية المنظمة اإلطارية األخرى في جماعة شرق أفريقيا. وطلبت أطراف أخرى في  جمركيون من الدول األعضاء

ي بلدانها. وباإلضافة إلى ذلك فقد تم اغتنام الفرص التي تتيحها االجتماعات على مستوى عقد اجتماعات مماثلة ف
ويتواصـل تقـديم المسـاعدة أيضـًا إلـى األطـراف  تـرويج األعمـال المتعلقـة بـالبروتوكول.الوزراء وكبار المسؤولين فـي 

 على طلبها. عبر االتصاالت اإللكترونية بناءً 
  

وبصورة إجمالية فإن أكثر من نصف أطراف اتفاقية المنظمة اإلطارية قد طلبت المشورة التقنيـة والقانونيـة   -١٤
  من خالل اآلليات اآلنفة الذكر.وتلقتها 
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  تعاون الدوليال
  

ومكتـــب األمـــم المتحـــدة المعنـــي بالمخـــدرات يقـــر البروتوكـــول بضـــرورة تعزيـــز التعـــاون بـــين أمانـــة االتفاقيـــة   -١٥
. وبالمثـل فقـد طلـب مـؤتمر األطـراف إلـى والهيئات األخرى، حسب االقتضـاء ،ومنظمة الجمارك العالمية ،والجريمة

 المسائل المتعلقة بالبروتوكول.األمانة التنسيق مع المنظمات الدولية ذات الخبرة في 
  

مكتــب األمــم المتحـدة المعنــي بالمخــدرات والجريمــة وتعمـل أمانــة االتفاقيــة علـى تعزيــز تعاونهــا الجــاري مـع   -١٦
مكتـــب األمـــم المتحـــدة المعنـــي . وعقـــد رئـــيس األمانـــة اجتماعـــات مـــع المـــدير التنفيـــذي لومنظمـــة الجمـــارك العالميـــة

المـوظفين الكبـار اجتماعات مع  عقدُ  ، وأعقب ذلكمنظمة الجمارك العالميةام لومع األمين الع بالمخدرات والجريمة
منظمـــة الجمـــارك والتقنيـــين فـــي هـــاتين المنظمتـــين الســـتطالع اآلليـــات الممكنـــة للتعـــاون. واتفقـــت أمانـــة االتفاقيـــة و 

 العالمية على إطار للتعاون لدعم نفاذ البروتوكول.
  

نظمـات مال استضـافتهااألمانة إلى ترويج البروتوكول فـي األحـداث العالميـة الرفيعـة المسـتوى التـي  وسعت  -١٧
والـــدورة الثالثـــة  ١للجنـــة اإلنفـــاذ التابعـــة لمنظمـــة الجمـــارك العالميـــة،الـــدورة الثالثـــة والثالثـــون  تحديـــداً  الشـــريكة، وهـــي

مكتــب األمــم المتحــدة المعنــي بالمخــدرات لــى عقــدها التــي دعــا إ ٢للجنــة منــع الجريمــة والعدالــة الجنائيــةوالعشــرون 
ــــة المعلومــــات عــــن البروتوكــــول للمشــــاركين فــــي االجتماعــــات والجريمــــة . وفضــــًال عــــن ذلــــك وفَّــــرت أمانــــة االتفاقي

. وبـدورهم فقـد شـارك ممثلـو مؤتمر األمم المتحدة الثالث عشـر لمنع الجريمـة والعدالـة الجنائيـةلالتحضيرية اإلقليمية 
فــي عــدد مــن االجتماعــات المتعلقــة  ومنظمــة الجمــارك العالميــة مــم المتحــدة المعنــي بالمخــدرات والجريمــةمكتــب األ

بـــالبروتوكول التـــي نظمتهـــا أمانـــة االتفاقيـــة، بمـــا فـــي ذلـــك حلقـــات العمـــل اإلقليميـــة المتعلقـــة بتنفيـــذ اتفاقيـــة المنظمـــة 
 اإلطارية.

  
إذكاء الوعي بشأن الدور الهام لقطاعات الجمارك، وٕانفاذ القوانين،  وتتيح المشاركة في مثل هذه المنتديات  -١٨

الناجمــة عــن تنفيــذ البروتوكــول بالنســبة والقطاعــات المعنيــة األخــرى فــي مســاندة عمــل البروتوكــول وتكامــل الفوائــد 
  للصحة العمومية، والنظم االقتصادية، ومنع الجريمة، واألمن.

 
  وضع الصكوك لترويج البروتوكول

  
قائمــة مرجعيــة كــي تســتخدمها األطــراف فــي فقــد أعــدت أمانــة االتفاقيــة  ٣بة لطلــب مــؤتمر األطــراف،اســتجا  -١٩

تحديـد نطـاق لو  ،تقييم أطرها القانونية والالئحية وأطرها الخاصة بالسياسة العامة، بالنظر إلى متطلبـات البروتوكـول
الالئحـــة باللغـــات الرســـمية الســـت لمـــؤتمر وتتـــوافر هـــذه  .احتياجـــات األطـــراف مـــن المســـاعدة التقنيـــة وبنـــاء القـــدرات

وقــد ُأرســلت  مخصــص لــذلك، واألطــراف مــدعوة إلــى اســتخدامها حســبما تــراه مناســبا. إلكترونــياألطــراف فــي موقــع 
 ٢٠١٣.٤أكتوبر  تشرين األول/ ٢٢مذكرة شفوية إلى األطراف توضح كيفية النفاذ إلى القائمة في 

  
 اقتفـاء األثـرلنظـام إلى أمانة االتفاقية إجـراء دراسـة عـن المتطلبـات األساسـية  ٣كما طلب مؤتمر األطراف  -٢٠

األوليـة،  إنجـاز صـيغتها اآلن ، التـي تـمالدراسـة وتهـدف. عـالمي لتنسـيق تبـادل المعلومـاتالمركـز الو  تحديد المنشـأو 

                                                           
 .٢٠١٤مارس  آذار/ ٢١-١٧بروكسل، بلجيكا،    ١

 .٢٠١٤مايو  أيار/ ١٦-١٢فيينا، النمسا،    ٢

 .FCTC/COP5(16)في القرار    ٣

 للنفاذ إلى القائمة المرجعية يرجى من األطراف االتصال باألمانة.   ٤
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الواجـــب إنشـــاؤه فـــي  إلـــى تيســـير العمليـــات المقبلـــة لتصـــميم وتشـــغيل النظـــام العـــالمي القتفـــاء األثـــر وتحديـــد المنشـــأ
وفـي حـين أن الدراسـة ترمـي إلـى دعـم مـداوالت اجتمـاع األطـراف، فقـد البروتوكول.  نفاذغضون خمس سنوات من 

لألطــراف بشــأن هــذه المســألة  جــانبيإمكانيــة عقــد حــدث  النظــر فــي فــي اتفاقيــة المنظمــة اإلطاريــةترغــب أطــراف 
  أثناء الدورة السادسة لمؤتمر األطراف.المهتمة بها 

 
  الخطوات المقبلة المحتملة

  
للتصديق أو القبول أو الموافقة أو  األربعينبعد تاريخ إيداع الصك  التسعينيبدأ نفاذ البروتوكول في اليوم   -٢١

 ١وديع.التأكيد الرسمي أو االنضمام لدى ال
  

عقد الـدورة تُ أن  على ١-٣٣وتنص المادة  الدورة األولى الجتماع األطراف مرهون بنفاذ البروتوكول. قدُ وعَ   -٢٢
وعلـى  األولى الجتماع األطراف مباشرة قبل أو بعد الدورة العادية لمؤتمر األطراف التي تلـي بـدء نفـاذ البروتوكـول.

أبكــر موعــد محتمــل النعقــاد الــدورة األولــى الجتمــاع األطــراف ســيكون بــالترافق مــع الــدورة الســابعة لمــؤتمر هــذا فــإن 
 مؤتمر األطراف. رهنًا بقرار، ٢٠١٧أو أوائل عام  ٢٠١٦األطراف التي سُتعقد في أواخر عام 

  
تفاقيــة مواصــلة ولتــوفير المزيــد مــن الــدعم للعمليــة فقــد يرغــب مــؤتمر األطــراف فــي أن يطلــب إلــى أمانــة اال  -٢٣

التــي  ٢٠١٥-٢٠١٤خطــة العمــل والميزانيــة للفتــرة الماليــة  العمــل علــى تــرويج البروتوكــول علــى النحــو المحــدد فــي
  وأن يتخذ ما يراه مناسبًا من إجراءات إضافية. ٢اعتمدها مؤتمر األطراف،

  
الصحة، والجمارك، ومن المهم أيضًا مواصلة إذكاء الوعي في صفوف القطاعات الحكومية المعنية، مثل   -٢٤

نفاذ البروتوكول في وقت مبكر.  وٕانفاذ القوانين، والعدل. ومن الضروري تعزيز التعاون بين هذه القطاعات لضمان
 الدعوة والمساندةأنشطة قيام األطراف ب كما ينبغي ترويج مثل هذا التعاون على المستوى الدولي. وتحقيقًا لذلك فإن

مكتـب األمـم المتحـدة المعنـي بالمخـدرات ات المناسـبة لمنظمـة الجمـارك العالميـة، و ألعمال البروتوكول عبـر المنتـدي
 عامًال مهما. سيشكل ، والمنظمات الدولية المعنية األخرى التي تتمتع بعضويتهاوالجريمة

  
وبيـان التحـديات  وقد يرغب مؤتمر األطراف أيضًا في حـض األطـراف علـى تبـادل المعلومـات، والخبـرات،  -٢٥

أن ينظر فـي سـبيل ذلـك، وٕاذا مـا دعـت الحاجـة، فـي القائمة في وجه عملية التصديق واإلعداد لتنفيذ البروتوكول، و 
 إنشاء آلية دولية حكومية مناسبة بغية ترويج نفاذ البروتوكول وعقد االجتماع األول لألطراف.

  
  

  اإلجراء المطلوب من مؤتمر األطراف
  

يتعلـق  وخصوصـًا مـا، اتمن التوجيه المزيدإلى اإلحاطة علمًا بهذا التقرير وتقديم و مدعمؤتمر األطراف   -٢٦
  .٢٥-٢٢بالفقرات 

  
  

=     =     =  

                                                           
 من البروتوكول. ١-٤٥المادة    ١

 .FCTC/COP5(19)القرار    ٢


