
  

 منظمة الصحة العالمية اإلطارية    اتفاقية
  بشأن مكافحة التبغ

  مؤتمر األطراف 

ة الدولية المعنية بوضع    يهيئة التفاوض الحكوم   
 االتجـار غيـر المـشروع       بـشأن بروتوكول  

  بمنتجات التبغ
  الدورة األولى 
  ٢٠٠٨ فبراير/ شباط ١٦-١١جنيف،  

  FCTC/COP/INB-IT/1/7   من جدول األعمال٦البند 
  ٢٠٠٨ فبراير/ شباط ١٥

  
  
  
  

  صياغة بروتوكول بشأن االتجار غير المشروع
  بمنتجات التبغ والتفاوض بشأنه

  
  

تسجل هذه المذكرة رأي الرئيس الشخصي في المضمون العام للمناقشات التي دارت أثناء الـدورة األولـى                 
. ر غير المشروع بمنتجـات التبـغ      لهيئة التفاوض الحكومية الدولية المعنية بوضع بروتوكول بشأن االتجا        

 الصادر عن مؤتمر األطراف في اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية           FCTC/COP2(12)وعمالً بالقرار   
بشأن مكافحة التبغ شكل نموذج بروتوكول بشأن االتجار غير المشروع بمنتجات التبغ، أعده فريق خبـراء                

وهذه المذكرة ال تُعد، وال يعتزم      .  أساس هذه المناقشات   ،)FCTC/COP1(16)دعي إلى االنعقاد طبقاً للقرار      (
وهي باألحرى مفكرة للرئيس وتم إعدادها سعياً إلى عرض فحوى اآلراء التي تم             . أن تُعد، سجالً للمناقشات   

  سـتتم  FCTC/COP2(12)وعمالً بالقرار   . التباحث فيها أثناء الدورة األولى لهيئة التفاوض الحكومية الدولية        
  .صياغة نص للرئيس وسيقدم إلى هيئة التفاوض الحكومية الدولية كي تنظر فيه أثناء دورتها الثانية

  
  

  تعليقات عامة
  
، في الجزء الرفيع المستوى، عن تأييدها لوضع بروتوكـول          التي أعطيت الكلمة  الوفود  جميع  أعربت    -١

ود أمثلة للتدابير التي اتخذتها حكوماته من أجل وأورد عدد من الوف. بشأن االتجار غير المشروع بمنتجات التبغ
 عالمي منسق كي    اتباع أسلوب كبح االتجار غير المشروع بمنتجات التبغ، وإن كان قد أقر بأن من الضروري              

وأخيراً أشارت بعض الوفود إلى أن البروتوكول ينبغي أن يكون مرناً وأن يستفيد         . تُحل هذه المسألة حالً شامالً    
 واآلليات القانونية القائمة بقدر اإلمكان، في حين تدخلت وفود أخرى لتأييـد إدراج التزامـات                من المؤسسات 

  .أساسية في البروتوكول
  
وتم اإلدالء بمجموعة متنوعة من التعليقات العامة بخصوص نموذج بروتوكول بشأن االتجـار غيـر           -٢

صياغة بروتوكـول بـشأن     المعنونة   FCTC/COP/INB-IT/1/4المشروع بمنتجات التبغ، وهو مرفق بالوثيقة       
نموذج بروتوكول بـشأن االتجـار غيـر المـشروع          : االتجار غير المشروع بمنتجات التبغ والتفاوض بشأنه      

 الصادر عن   FCTC/COP1(16)بمنتجات التبغ، مثلما اقترحه فريق الخبراء الذي دعي إلى االنعقاد طبقاً للقرار             
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ى أنه قد يلزم تنقيح هيكل النموذج مع التوسـع فـي تنـاول القـضايا     وأشارت عدة وفود إل  . مؤتمر األطراف 
  .وطُرحت أيضاً ضرورة إدراج مسألتي التعاون التقني والمساعدة التقنية واآلليات المالية. الموضوعية

  
ومع ذلك فقد لوحظ أنه ينبغي وضع تدابير        . وأكدت وفود عديدة مجدداً على الحاجة إلى التزامات قوية          -٣

حكام االتفاقات ذات الصلة لمنظمة التجارة العالمية وكذلك اتفاقات التجارة الحرة لبلدان معينة أو أقـاليم                تكمل أ 
وتمت التوصية بقوة بأن تتاح لألطراف المرونة في تنفيذ تدابير إضافية تتجاوز االلتزامات الواردة في               . معينة

  .البروتوكول
  

  االلتزامات
  

  االلتزامات العامة
  
توكول مـصطلحات معرفـة تعريفـاً       ويئة التفاوض الحكومية الدولية ضرورة أن تكون للبر       ناقشت ه   -٤

أن يعتمد تعاريف متوافقة مع التعاريف الواردة في اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطاريـة بـشأن                وواضحاً،  
 العالمية اإلطارية في بداية     واقتُرح أن تحدد العالقة بين البروتوكول وبين اتفاقية منظمة الصحة         . مكافحة التبغ 

واقتُرح إيالء االهتمام إلدراج بيان باألغراض المنشودة من أجل تحديد اختـصاص            . البروتوكول ال في نهايته   
  .وتوجه واضحين للبروتوكول

  
واقتُرح أن ينص البروتوكول بوضوح على أن كل منتجات التبغ المشروعة وغير المـشروعة هـي                  -٥

.  المنتجات التي يتم االتجار غير المشروع بها هي منتجات ضـارة بوجـه خـاص               منتجات ضارة، وعلى أن   
ويمكن أن تحبط اللغة المستخدمة لهذا الغرض أي محاولة، تقوم بها دوائر صناعة التبغ على سـبيل المثـال،                   

ـ                 ي أن  لتفسير تركيز هيئة التفاوض الحكومية الدولية على االتجار غير المشروع بمنتجات التبغ على أنـه يعن
 .منتجات التبغ التي يتم االتجار غير المشروع بها هي فقط منتجات التبغ الضارة

  
وأشير إلى أن االتجار بمنتجات التبغ ال يعتبر غير مشروع في حد ذاته، واقتُرح اإلقرار بـذلك فـي                     -٦

  .مقدمة البروتوكول
  

 منح التراخيص
  
 واضحة وقوية بخصوص منح التراخيص، مثل       طالبت وفود عديدة بأن يتضمن البروتوكول التزامات        -٧

وتم اإلعراب عن القلق من أن األعباء االقتـصادية المفروضـة علـى حـاملي               . التجديد الدوري للتراخيص  
وتم أيضاً اإلعراب عن القلـق مـن أن هنـاك           . التراخيص قد تفضي بالفعل إلى زيادة االتجار غير المشروع        

وعلى ضوء ذلك ينبغي إيالء اهتمام خاص لضمان الوحـدة          . وتوكولمخارج يمكن أن تقلل فعالية مرامي البر      
  .والتماسك بين البروتوكول واالتفاقات والتشريعات األخرى حيثما أمكن

  
ودار نقاش بشأن العالقة بين سلطات الصحة العمومية وبين السلطات المالية أو الجمركية في ما يتعلق   -٨

  .، بما في ذلك المسؤولية واالختصاصورة التعاون وتحديد األدواررة ضرومن القضايا المثا. بمنح التراخيص
  
وقـد رأت   . وثمة موضوع آخر دار حوله نقاش واسع هو المسألة الخاصة بعائدات منح التـراخيص               -٩

أطراف عديدة أن شروط البروتوكول ينبغي أن تتيح للحكومات مرونة أكبر في ما يخص استخدام عائدات منح                 
  .التراخيص



FCTC/COP/INB-IT/1/7   

3 

وكان هنـاك   . م اإلعراب عن وجهتي نظر مختلفتين بخصوص قابلية التراخيص للنقل أو التحويل           وت  -١٠
منظور مفاده أنه ال ينبغي أن تكون التراخيص قابلة للنقل أو التحويل، وذلك كي ال تضعف رقابة الحكومـات                   

حاملي التـراخيص   ومع ذلك أشارت أطراف أخرى إلى أنه لحماية         . على عملية منح التراخيص وعلى اإلنفاذ     
السريعي التأثر، وإقراراً بحقيقة وجود نشاط تجاري أصيل مثل اندماج الشركات ينبغي أن تكون التـراخيص                

وتم اإلعراب عن شواغل بخصوص التكاليف اإلدارية إلجراءات منح التراخيص بوجه           . قابلة للنقل أو التحويل   
راف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية عن قلقهـا         عام، وأعربت بوجه خاص البلدان النامية األطراف واألط       

  .من اقتراح التجديد الدوري للتراخيص
  

وطرحت عدة وفود مسألة إمكانية أن يعتمد البروتوكول عملية تسجيل عن طريق سجل عمومي بـدالً                  -١١
ض العـبء   ويمكن أن يساعد ذلك السلطات الحكومية وصغار باعة التجزئة من خالل خف           . من منح التراخيص  

ويمكن أيضاً أن يقلل إنشاء مكتب تسجيل عمومي احتمـال تزويـر            . اإلداري المرتبط بعملية منح التراخيص    
  .التراخيص

  
وخـصوصاً  ،  وطُرحت مسألة صغار باعة التجزئة    . ونوقش نطاق منح التراخيص لسلسلة إنتاج التبغ        -١٢

رد، وذلك بالنظر إلى تأثيرهم بالنسبة إلى حـصول         في ما يتعلق بباعة التجزئة الجوالين أو الذين يبيعون بالمف         
وبحثت صعوبة منح التراخيص لصغار باعة التجزئة واقترحت إمكانيـة اشـتراط    . الشباب على منتجات التبغ   

حصول باعة التجزئة على تراخيص من أجل بيع منتجات التبغ، واقتُرح عدم منح التراخيص إال لباعة التجزئة                 
  .لتبغ في عبوات مالئمة، وذلك من أجل القضاء على البيع بالمفردالذين يبيعون منتجات ا

  
وفيما يتعلق بسلسلة توريد المنتجات قيل إن نطاق التزامات منح التراخيص ينبغـي أن يـشير إلـى                    -١٣

زارعي أوراق التبغ والمنتجين والبائعين، باإلضافة إلى خدمات النقل، وآليات إنتاج السجائر وعناصر إنتاجها              
أما فيما يتعلق ببائعي التجزئة فقد قيل إن التزامات منح التراخيص الواردة فـي              . يسية مثل ألياف الخالت   الرئ

البروتوكول ينبغي أن تشمل بائعي التجزئة غير المختصين بالتبغ وحده، مثل أسواق السوبر ماركت ووكـالء                
  .األنباء، باإلضافة إلى بائعي التجزئة المختصين بالتبغ وحده

  
. كانت هناك توصية بضرورة إدراج تصاميم وأسماء المنتجات في أي عملية تـرخيص أو تـسجيل            و  -١٤

ولوحظ فضالً عن ذلك أن من المفيد على وجه اإلمكان أن يتناول البروتوكول األصناف التي تعـد خصيـصاً                   
  .وحصراً للتصدير

  
 من الوضـوح والـشمولية       طوال المناقشة نداءات لتوضيح مصطلحات متنوعة توخياً للمزيد        وجهت  -١٥

بـصفة  "، و "جميع المشاركين "، و "االتجار غير المشروع  "ومن بين هذه المصطلحات     . والفعالية في البروتوكول  
  ".منح التراخيص"، و"التسجيل"، و"التحقق الواجب"، و"دورية

  
  األحكام الخاصة بمكافحة غسل األموال

  
لكنها مترابطة في هذا المجال الذي يتناول غـسل         لوحظ أن النموذج يتضمن مجموعة مفاهيم مميزة و         -١٦

واقتُرح توضيح هذه المفاهيم المفردة أكثر من ذلك وصياغتها على نحو منفصل لتسهيل توفير بنيـة                . األموال
  .منطقية
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  اقتفاء األثر وتحديد المنشأ
  

. حو المقترح في النمـوذج     إنشاء نظام القتفاء األثر وتحديد المنشأ على الن        الوفودأيدت عموماً غالبية      -١٧
تنفيذ القوانين واللوائح   وسلطت الضوء على     في هذا المجال،     خبرتهاوفود عدداً من األمثلة على      عدة  وضربت  

  .في مختلف اختصاصاتها القانونية، وفوائد اقتفاء األثر وتحديد المنشأ بالنسبة للقضايا المدنية والجنائية
  

، حسبما استخدم في النموذج، يشير إلى نظام القـصد منـه أن             "منظا"بدرت إشارة إلى أن المصطلح        -١٨
يتعين إيالء االعتبار لالتفاقـات     قد  و. تنشئه األطراف وأن يسفر عن ترتيبات تتعلق باقتفاء األثر وتحديد المنشأ          

هـذه  ينبغي أن يكون البروتوكول صارماً وواضحاً فـي  لكن المعقودة بين صناعة التبغ واألجهزة الحكومية، و  
  . وأن تكون له الغلبة على تلك الترتيباتالمجاالت،

  
وكان هناك اقتراح بضرورة التوصل إلى توافق اآلراء حول المعايير الدولية القتفاء األثر بما يضمن                 -١٩

لكن عدة وفود أعربت عن قلقها إزاء جدوى أي نظام مركب أو معقد القتفاء األثـر                . أنها عملية وقابلة للتنفيذ   
شأ، وإزاء قدرة البلدان النامية األطراف وغيرها من األطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية              وتحديد المن 

وأعربت عدة وفود عن الحاجة إلى إيالء االعتبار لألطراف التي ال تتمتع بقدرة . على تنفيذ نظام من هذا القبيل
للصعوبات التي قد تعترضها هذه البلدان      ، وضرورة إيالء االعتبار     من حدودها الوطنية  مراقبة مناطق شاسعة    

  .عند محاولة تنفيذ التزامها باقتفاء األثر وتحديد المنشأ
  

وأشير . وكانت هناك عدة تعليقات على طريقة ترميز منتجات التبغ لتسهيل اقتفاء أثرها وتحديد منشئها       -٢٠
  .لتحقق من المنشأ األصلي للمنتجإلى إمكانية وضع باركود على المنتج حتى تتاح للمستهلك النهائي فرصة ا

  
وتم توجيه طلب إلى أمانة االتفاقية لكي تعد قائمة مؤشرات يمكن استعمالها في نظام دولـي موحـد                    -٢١

وبالنظر إلـى   . القتفاء األثر وتحديد المنشأ، وتوزيعها قبل انعقاد الدورة الثانية لهيئة التفاوض الحكومية الدولية            
 فريق عامل لينظر في المسائل التي أبرزها هذا النقاش          إلنشاءسألة، تم توجيه نداء     مدى تعقيد وصعوبة هذه الم    

  .ويقدم اقتراحات
  

  االحتفاظ بالسجالت
  

كررت وفود كثيرة التأكيد على ضرورة النص على التزامات قوية في هذا الفرع، وذكرت خبراتهـا                  -٢٢
  .لى حكوماتهاالمكتسبة التي دلت على أن هذه المعلومات تعود بالفائدة ع

  
 منتجات التبغ وموزعيها، بأن     التزاماً صارماً على صانعي    البروتوكول   وجرت مناقشة ضمان فرض     -٢٣

وأوصت عدة وفود بإمكانية فرض عقوبـات فـي حالـة مخالفـة هـذه               . حكام االحتفاظ بالسجالت  أليمتثلوا  
حتفاظ بالسجالت بحيث تشمل زارعي التبـغ       وقيل أيضاً إن باإلمكان تمديد االلتزامات المتعلقة باال       . االلتزامات

  .والمشاركين اآلخرين في سلسلة توريد المنتجات
  

عبرت عدة وفود عن قلقها إزاء طول المدة المقترحة لالحتفاظ بالسجالت، وإزاء إمكانية التـضارب                 -٢٤
يرة إلى أدنـى حـد   ومع ذلك لوحظ أن المدة الزمنية المقترحة قص   . المحتمل لهذه المدة مع التشريعات الوطنية     

قوانينهـا  وأن األطراف حرة في تنفيذ مدة زمنية أطول، إذا استصوبت ذلك، حتى يتسنى تحقيق التوافق مـع                  
  .الوطنية
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األطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية قد تكـون قـدرتها           ولوحظ أن البلدان النامية األطراف        -٢٥
 المعدات المناسبة لالحتفاظ بالسجالت اإللكترونية واالطـالع   محدودة على االحتفاظ بالسجالت والحصول على     

وهذه الصعوبة تشمل أيضاً صغار الصانعين والموزعين من جميـع االختـصاصات            . الفوري على السجالت  
  .بيد أن اقتراحاً بدر بتوسيع هذا االلتزام ليشمل السجالت غير اإللكترونية. القانونية لهذه األسباب نفسها

  
  ألمنية والوقائيةالتدابير ا

  
جرت مناقشة عامة حول أمن سلسلة توريد المنتجات لضمان تـصرف جميـع المـشاركين بـروح                   -٢٦

وكان هناك . إنتاجها وتخزينها وتحريكهاالمسؤولية للحيلولة دون تحريف المنتجات إلى وجهات أخرى في أثناء 
. أو مدنية /  جنائية و  جزاءاتوكول ينبغي فرض    البروتااللتزامات الواردة في    اقتراح بأنه في حالة عدم احترام       

وكان هناك اقتراح آخر بأن يشمل تعريف سلسلة توريد المنتجات مشاركين آخرين غير صانعي التبغ، مثـل                  
  .الشاحنين والناقلين، وجعلهم تحت طائلة أي من هذه العقوبات

  
ومدى مالءمـة الـنص علـى    جرت مناقشة مسهبة حول مستوى ونوع العقوبة التي يمكن تطبيقها،  و  -٢٧

ونوقشت مبادئ المسؤولية الجنائية، وتمت اإلحاطـة علمـاً         . تدابير جنائية ومدنية وإدارية لبلوغ هذا المرمى      
  .بالفروق القائمة بين اإلهمال ونقص التحقق الواجب

  
  البيع عن طريق اإلنترنت

  
 ولكنهالتبغ على شبكة اإلنترنت،     الحظت الوفود أهمية القضاء على االتجار غير المشروع بمنتجات ا           -٢٨

أقرت بوجود تحديات تنظيمية ينطوي عليها هذا االتجار، وخصوصاً في ما يتعلق بمنح التـراخيص وفـرض                 
وفي ما يتعلق بفـرض     . واقتُرح إدراج البيع عن طريق اإلنترنت ضمن إجراءات منح التراخيص         . الضرائب

 رأت الوفود أنه ينبغي تضمين البروتوكـول ضـرائب          الضرائب على بيع منتجات التبغ عن طريق اإلنترنت       
وأشير إلى أن من شأن نظام اقتفاء األثر وتحديد المنشأ، وكذلك الشروط            . تفرض على كل من البائع والمشتري     

وطالبت وفود عديـدة بـأن      . التي سيفرضها على الموزعين، المساعدة على التصدي لتلك التحديات التنظيمية         
وعلى الرغم من أنه قد ال تتم . سألة نقل وتسليم منتجات التبغ المسوقة على شبكة اإلنترنتيتناول البروتوكول م

مراقبة عمليات التسليم المحلي المباشر التي تقوم بها المنشآت التجارية فقد تم اإلقرار بإمكانية إدراج الطلبيات                
بغي إدراج بيع منتجات التبغ عن طريـق        وأشارت الوفود إلى أنه ين    . التي تتم بالبريد ضمن أحكام البروتوكول     

  .اإلنترنت وطلبيات منتجات التبغ التي تتم بالبريد في البروتوكول
  

 التام لبيـع منتجـات التبـغ عـن طريـق       رواختلفت آراء الوفود بشأن ما إذا كان ينبغي أم ال الحظ            -٢٩
ترنت نظراً لصعوبة رصد هذه      تام على بيع منتجات التبغ على اإلن       روطالبت عدة وفود بفرض حظ    . اإلنترنت

واعتبرت وفود أخرى أن فرض هـذا الحظـر         . المبيعات ونظراً لما تثيره من قضايا خاصة بالوالية القضائية        
وتمت التوصية بأن يتضمن البروتوكول حظراً على بيع منتجات التبغ للقُـصر عـن طريـق                . مسألة خالفية 

  .اإلنترنت
  

 من اتفاقية منظمة الـصحة العالميـة        ١٥ و ١٣الصلة بين المادتين    وأكدت وفود عديدة من جديد على         -٣٠
 على اإلعالن على شبكة اإلنترنت يمكن أن يـشكل          ١٣اإلطارية بشأن مكافحة التبغ، ورأت أن سريان المادة         

. إرشاداً هاماً في ما يخص إعداد هذا الحكم في بروتوكول بشأن االتجار غيـر المـشروع بمنتجـات التبـغ                   
لى ذلك أشارت الوفود إلى أن أي حكم خاص بالبيع عن طريق اإلنترنت في بروتوكـول بـشأن                  وباإلضافة إ 
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االتجار غير المشروع يجب أن يضع في الحسبان االلتزامات ذات الصلة باإلعالن والترويج والرعاية علـى                
  . من اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية١٣شبكة اإلنترنت والتي تنص عليها المادة 

  
 هيئة التفاوض الحكومية الدولية فريقاً عامالً يعنى بمسألة البيع عن طريق            تنشئواقتُرحت إمكانية أن      -٣١

  .اإلنترنت في دورة تُعقد الحقاً
  

  تعزيز القدرة على إنفاذ القوانين
  

تناولت المناقشة الخاصة بتعزيز القدرة على إنفاذ القوانين ضرورة وضع أحكام واضحة وقوية فـي                 -٣٢
وتم تسليط الضوء علـى أن مكافحـة        . جاالت المساعدة التقنية والدعم المالي والتعاون الدولي وبناء القدرات        م

االتجار غير المشروع بمنتجات التبغ ينبغي أن تحظى بدعم دولي مماثل لما تحظى به المجـاالت الموجـودة                  
الوة علـى ذلـك طُلـب توضـيح         وع. لمكافحة االتجار غير المشروع باألسلحة وبالمستحضرات الصيدالنية      

  ".موظفي اإلنفاذ"و" االتجار غير المشروع"و" التبغ غير المشروع"بخصوص مصطلحات 
  

واقتُرحت إمكانية أن يتضمن البروتوكول فرض التزام على األطراف بتعزيز فعالية الشرطة ومصلحة      -٣٣
ومن شأن تدبير مـن     . ارد الكافية لذلك  الجمارك وسائر السلطات المعنية من خالل بناء القدرات واستخدام المو         

ومع ذلك فقد أشير إلى أن فرض التزام        . هذا القبيل أن يساعد على ضمان نجاح تنفيذ وإنفاذ أحكام البروتوكول          
بتعزيز القدرة على إنفاذ القوانين يمكن أن يشكل عبئاً ضخماً على البلدان النامية األطراف واألطراف التي تمر                 

  . انتقاليةاقتصاداتها بمرحلة
  

ودارت مناقشة عامة بخصوص األساليب الممكنة للتعاون الدولي والتي يمكن اتباعها في تعزيز القدرة                -٣٤
على إنفاذ القوانين مثل التعاون مع المنظمات غير الحكومية، والتشجيع على توعية الجماهير، وإمكانية توفير               

تفاء األثر وتحديد المنشأ، وتبادل البيانات بين األقاليم        خطوط هاتفية ساخنة، وتوفير التدريب على ممارسات اق       
وتم اإلعراب عن القلق من أنه إذا لم يتوافر هذا الدعم قد تتعـرض البلـدان الناميـة                  . وعلى الصعيد الدولي  

  .األطراف واألطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية لالستغالل من قبل الجريمة المنظمة العابرة للحدود
  

واقتُرح أن يطالب البروتوكول بالتوسع في أنشطة الجمارك كي ال تقتصر على اسـتيراد وتـصدير                  -٣٥
وباإلضافة إلى ذلك اقتُرح أن يـضع       . منتجات التبغ فقط بل تشمل أيضاً منتجات التبغ التي تمر مروراً عابراً           
  .لالزدواجيةالبروتوكول في الحسبان آثار االتفاقات والصكوك الدولية القائمة تالفياً 

  
  الجرائم

  
في النص قد يوفر مخرجاً قانونياً      " ارتكابه عن عمد  " من أن اإلبقاء على عبارة       قتم اإلعراب عن القل     -٣٦

يمكن أن تستغله دوائر صناعة التبغ، وفي هذا الصدد أثيرت مسألة العبء الذي يشكله اإلثبات في ما يتعلـق                   
  .بالتعمد

  
الفرع من ناحية المواضيع بين الجوانب التي تغطي زراعة منتجات التبغ           وقُدم اقتراح للفصل في هذا        -٣٧

 بخصوص القلقوتم اإلعراب عن . وإنتاجها وبين الجوانب التي تغطي صنع منتجات التبغ أو بيعها أو عرضها
  .إدراج زراعة التبغ دون الحصول على ترخيص كجريمة من الجرائم
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 المأذون بها ينبغي أن تعترف دائماً بالهيئة المعنية التـي تمـنح              غير األنشطة إلى   اإلشاراتوذُكر أن     -٣٨
وقدمت الوفود اقتراحات بخصوص جرائم معينة ينبغي أن يشملها البروتوكول باإلضافة إلى الجـرائم              . اإلذن

بيع بذور نبات التبـغ دون تـرخيص، وعـدم          : وشملت هذه اإلضافات جملة أمور منها     . في النموذج الواردة  
االحتفاظ بوثائق المحاسبة، وتزوير التراخيص ووثائق المحاسبة، وبيع منتجـات التبـغ المقلـدة أو األختـام                 

 وإعطاء معلومات منقوصة    الضريبية المقلدة، وبيع منتجات التبغ غير المشروعة إلى القُصر وبواسطة القُصر،          
وتم أيضاً اإلعراب عن القلق بخـصوص جـرائم         . لموظف الجمارك، وبيع منتجات التبغ على شبكة اإلنترنت       

  .المسؤولية الصرفة
  

وأشارت الوفود إلى ضرورة وضع تعريف واضح لالتجار غير المشروع من أجـل جعلـه جريمـة           -٣٩
ية في البروتوكول قد ال يكون مالئماً، وأن األطراف ينبغـي أن            وطرح أيضاً أن إدراج الجرائم الجنائ     . جنائية

  .تنظر في إدراج الجرائم اإلدارية والمدنية بدالً من ذلك
  

منتجـات  "تُعد مصطلحاً شامالً، وأن من الممكن اعتبار أن عبارة " منتجات التبغ"وأشير إلى أن عبارة       -٤٠
  ".أوراق التبغ الخام"تشمل " التبغ

  
وشـملت  . رار بضرورة االتساق بين فرع منح التراخيص وفرع الجرائم فـي البروتوكـول            وتم اإلق   -٤١

المناقشة ضرورة تضمين البروتوكول روادع فعالة لالتجار غير المشروع، وأشارت إلى أنه ينبغـي وضـع                
وذُكـر أن   . مختلف النظم القانونية واالتفاقات والترتيبات المعنية القائمة في الحسبان لدى صياغة نص الرئيس            

  .من الضروري وضع وتعريف معيار أدنى للجرائم، مع قيام األطراف بتحديد عقوبة الجريمة
  

  الجزاءات والعقوبات
  

أعربت وفود عديدة عن تأييدها لفرض جزاءات وعقوبات قوية على االتجار غير المشروع بمنتجات                -٤٢
في تحديد العقوبات التي تفرضها، وكان هنـاك        وأشير كذلك إلى أنه ينبغي أن تتاح للحكومات المرونة          . التبغ

واقتـرح إدراج جـزاءات     . تأييد للنظر في طائفة واسعة من سبل االنتصاف بدالً من االقتصار على العقوبات            
وأشير إلـى أنـه     . واقتُرح أيضاً حذف ذكر أنواع معينة من العقوبات       . جنائية باإلضافة إلى الجزاءات المدنية    

 الجزاءات الجديدة التي ال تشملها اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية، وأوصي بأن             ينبغي النظر بعناية في   
  .تحدد الجزاءات والعقوبات على أساس خطورة الجريمة

  
مـن اتفاقيـة    ) ج(٤-١٥واقتُرح تضمين األحكام التي تتناول الجزاءات والعقوبات إشارة إلى المادة             -٤٣

  .منظمة الصحة العالمية اإلطارية
  

الوضـع  "و" رد الحقـوق  "وطُلب توضيح آخر بخصوص مختلف المصطلحات واألفكار، بما في ذلك             -٤٤
" الجـزاءات والعقوبـات   "وأشار عدد من الوفود إلى أنه ينبغي تنقيح عنوان          ". اإلدانة السابقة "و" تحت المراقبة 

، "السلوك غير المشروع  "مقترحة  نظراً الختالف نظم العقوبات والنظم اإلدارية بين األطراف، وشملت البدائل ال          
  ".العقوبات"أو ببساطة 

  
وطرحت بعض الوفود مسألة الكيفية التي يمكن بها لإلدانـات الـسابقة أن تـؤثر فـي الجـزاءات                     -٤٥

" اإلدانـات الـسابقة   "وتم، بوجه خاص، اإلعراب عن القلق بشأن تضمين البروتوكول إشارة إلى            . والعقوبات
  .ك من تأثير في المقاضاة محلياًيمكن أن يترتب على ذل وما
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 ذلك طُرحـت إمكانيـة تعزيـز        إلىوباإلضافة  . وجرت مناقشة بخصوص من تنطبق عليه العقوبات        -٤٦
  .العقوبات التي تفرض على موظفي الجمارك الذين يتبين ضلوعهم في االتجار غير المشروع بمنتجات التبغ

  
اف بمسؤولية المؤسسة المنخرطة في االتجـار غيـر         ولوحظ أن مسألة إلغاء العقود وضرورة االعتر        -٤٧

  .الرئيس سيعدهالمشروع بمنتجات التبغ ينبغي أن تدرس في النص الذي 
  

  البحث والمصادرة والضبط  
  

أعربت عدة وفود عن تأييدها إلدراج أحكام في البروتوكول تخول مسؤولي الجمارك ومسؤولي إنفاذ                -٤٨
لكن .  وقيل إنه يمكن إدراج معيار أدنى لهذه الصالحيات في البروتوكولالقانون صالحيات البحث والمصادرة،

بعض المندوبين الحظوا أن المعايير ينبغي أن تكون مرنة بالقدر الكافي الذي يتيح لألطـراف إدراجهـا فـي                   
غ وبدرت إشارة إلى ضرورة تزويد جميع مسؤولي الجمارك بالسند القانوني للبحث عن منتجات التب             . تشريعاتها

  .ومصادرتها
  

وكان هناك اقتـراح    . وأوصت بعض الوفود بدراسة مسألة البحث والمصادرة على أنها مسألة مستقلة            -٤٩
بضرورة إتالف منتجات التبغ المهربة والمضبوطة والمصادرة، وذلك لتفادي إمكانية إعادتها إلى السوق غير              

  .المشروعة
  

د على الحاجة إلى تضمين البروتوكول تعريفـاً واضـحاً          كررت بعض الوفود في أثناء المناقشة التأكي        -٥٠
  .للملكية التي يمكن ضبطها ومصادرتها

  
  اإلتالف والتخلص  

  
. أيدت الوفود عموماً فكرة إدراج أحكام بشأن إتالف منتجات التبغ والتخلص منهـا عقـب ضـبطها                  -٥١

ورأت أن هذا البيع منـاف      . انعيهاوأعرب عدد من الوفود عن قلقهم إزاء بيع منتجات التبغ المضبوطة إلى ص            
لروح اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ، وقد يشجع على وجـه االحتمـال انتـشار                  

  .الفساد
  

وظهر تأييد قوي إلتالف جميع البضائع فور ضبطها، بما في ذلك معدات الصنع ووسائل النقل حسب                  -٥٢
الة االستثنائية التي قد ترفع فيها دعاوى مدنية فـي حالـة فـشل المالحقـة                لكن القلق ثار إزاء الح    . اإلمكان
واقترح بعض المندوبين فضالً عن ذلك االحتفاظ بالبضائع المضبوطة أو عينات البضائع المضبوطة             . القضائية

  . في عمليات التدريب وإنفاذ القانونبهالالستفادة 
  

جات التبغ وأدوات التصنيع والمعدات األخرى، بحيث تتخـذ         وكان هناك اقتراح أيضاً بالتمييز بين منت        -٥٣
  .خيارات التخلص بناء على هذا التمييز

  
مـن  ) ج(٤-١٥والحظت عدة وفود أن أي توسع في تفاصيل هذه المسألة ينبغي أن يطـابق المـادة                   -٥٤

  .اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية
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  موجوداتاإليرادات المتأتية من الجرائم وضبط ال  
  

كان هناك قبول عام لحرمان المجرمين من مكاسبهم غير المشروعة باعتبار هـذا الحرمـان عظـيم                   -٥٥
  .األهمية

  
ـ                  -٥٦  اكان هناك اعتراف على نطاق واسع بأنه ينبغي أن يتيح البروتوكول لألطراف مرونة فـي تعامله

مت تتعلق باالتجـار غيـر المـشروع        بموجب القوانين الوطنية مع إيرادات الجرائم وضبط الموجودات مادا        
  .بمنتجات التبغ

  
وبالنظر إلى نطاق األعمال التي أجرتها منظمات دولية أخرى بـشأن إيـرادات الجـرائم وضـبط                   -٥٧

ات الدولية الراهنة تفاديـاً   ار عند صياغة البروتوكول لالتفاق    الموجودات، بدر اقتراح بأن تولي األطراف االعتب      
  .لوفود أن من الجائز أن تكون لدى عدة أطراف تشريعات راهنة بشأن هذه المسألةوالحظت بعض ا. لالزدواج

  
  .وأعربت عدة وفود عن قلقها إزاء إدراج أحكام قد تؤدي إلى عكس عبء اإلثبات  -٥٨
  

  طرق اإلنفاذ الخاصة  
  

متاحة تم التوضيح بأن بعض صيغ نموذج البروتوكول ليست إلزامية وإنما تضرب أمثلة على أساليب                 -٥٩
واقترحت عدة وفود االمتناع في البروتوكول عن ذكر أمثلة محددة لطرق           . لألطراف لبلوغ مرامي البروتوكول   

ورأت الوفود ضرورة توخي المرونة في تنفيـذ التـدابير          . اإلنفاذ الخاصة، بما فيها طرق الترصد اإللكترونية      
 في األحكـام مقتـضيات القـوانين        ىأن تراع المتعلقة بطرق اإلنفاذ الخاصة، وأكدت من جديد على أنه يجب           

  .الوطنية
  

وكان هناك قلق ألن البلدان النامية األطراف وكذلك األطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية قد                 -٦٠
وقيل إن هذه األطراف ستستفيد من التعاون والمساعدة        . تمتلك وسائل تنفيذ نُظم الترصد اإللكترونية المعقدة       ال

  .ن في هذا المجالالدوليي
  

بدرت عدة إشارات إلى مبدأ الخصوصية ومبدأ افتراض البراءة فـي مختلـف االتفاقـات الدوليـة                   -٦١
وأولـي  . والتشريعات الوطنية، وكان هناك قبول عام لصياغة هذا الفرع بالتحديد في ضوء هـذين المبـدأين               

 قضائي قبل الشروع في استخدام عدد        الحصول على إذن   باالعتبار للشرط الموجود لدى أطراف كثيرة بوجو      
  .من التقنيات التدخلية المقترحة

  
  الوالية القضائية  

  
أبرز عدد من الوفود إمكانية االستعانة في البروتوكول بنصوص من صكوك دولية أخرى فيها بنـود                  -٦٢

والفائدة من ذلك   .  الفساد عن الوالية القضائية الشاملة، مثل البنود التي وردت في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة            
لكن بعض الوفود أشارت إلى ضـرورة مراعـاة         . هي استخدام عبارات حظيت من قبل بقبول أطراف كثيرة        

الحقيقة وهي أن أطراف اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية ليسو كلهم أطرافـاً فـي االتفاقـات الدوليـة                  
  .األخرى ذات الصلة
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 تسليم المجـرمين   البروتوكول التزاماً على األطراف بعقد اتفاقات ثنائية ل        وطلبت عدة وفود أن يتضمن      -٦٣
ولوحظ أن مسألة الوالية القضائية مسألة معقـدة        . أو ترتيبات مشابهة لتضمن بها المالحقة القضائية للمخالفين       

  . هذا الصددولذلك بدر اقتراح بانتهاج نهج حذر في. وقد يستحيل تناولها بطريقة شاملة في هذا البروتوكول
  

  التعاون الدولي
  

  تبادل المعلومات  
  

  اإلحصاءات التجارية
  

تبادلهـا فـي    تكان هناك اعتراف عام بأن يقتضي البروتوكول من األطراف أن تجمع المعلومـات و               -٦٤
التوقيت السليم، وأن يشمل البروتوكول أيضاً التعاون مع هيئات أخرى مثل منظمة الجمارك العالمية والمكتب               

وكان هناك اقتراح بأن المعلومات التي تم تبادلها بالفعل في إطار اتفاقـات دوليـة               . وروبي لمكافحة الغش  األ
  .راهنة يمكن أن تشكل جزءاً من تبادل المعلومات المقرر في هذا البروتوكول

  
أن وناقشت الوفود مدى الحاجة إلى إنشاء قاعدة بيانات مركزية وسهلة االسـتخدام ومأمونـة، ورأت                  -٦٥

واقتـرح أن تتـولى أمانـة       . يكون االطالع على هذه القاعدة سهالً، وأنه ينبغي تقديم التدريب على استخدامها           
االتفاقية أو المكاتب اإلقليمية أو أي هيئة مركزية أخرى إدارة هذه القاعدة، وأن تتولى األطراف تغذيـة هـذه                   

  .القاعدة إلكترونياً بالمعلومات
  

مية األطراف وكذلك األطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية عن قلقهـا إزاء             أعربت البلدان النا    -٦٦
  . على الموارد المالئمة قد يكون محدوداًاقدرتها على جمع وتحليل البيانات، ألن حصوله

  
واقترح إنشاء فريق عامل للنظر في أشكال تبادل المعلومات، وفي كيفية احترام التشريعات الوطنيـة                 -٦٧
واقتـرح  .  حماية البيانات والخصوصية، وفي الصعاب التي تتعلق بالقدرات المحدودة لدى أطراف معينة            بشأن

أن يستطلع هذا الفريق العامل إمكانية الربط بين ممارسات تبادل المعلومات واإلجراءات العامة لتقديم التقارير               
رح فضالً عن ذلك أن تقدم أمانة االتفاقيـة  واقت. والمنصوص عليها في اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية     

  .تقديراً للتكاليف المالية المرتبطة باالقتراحات التي سيعرضها الفريق العامل
  

  بيانات التحقيق العملية، وحماية البيانات العملية وضماناتها
  

غنى عنهما في   كان هناك اعتراف واسع النطاق بأن التحقيق في البيانات وحماية البيانات عنصران ال                -٦٨
ولوحظ أن طائفة من االتفاقات واالتفاقيات الدولية الراهنة قد نـصت بالفعـل             . مكافحة االتجار غير المشروع   

واقترح فضالً عـن    . على التعاون بين أطراف كثيرة، واقترح تكرار النص على هذا التعاون في البروتوكول            
، ومنظمـة   )اإلنتربـول (ظمة الشرطة الجنائية الدولية     ذلك االستعانة بمنظمة الشرطة الجنائية األوروبية، ومن      

  .الجمارك العالمية، ومؤسسات أخرى للمساعدة على التحقيق في البيانات
  

واقترحت عدة نصوص أخرى، منها نص لمنع التهرب من دفع الضرائب على منتجات السوق الحرة،                -٦٩
د على عدم إدراج أي إضافات إال إذا أضافت         ومع ذلك تم التشدي   . ونص يشترط جمع البيانات من منتجي التبغ      

  .قيمة إلى البروتوكول
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وأيدت وفود وضع معايير مثلى في مجال حماية البيانات، بشرط احترام القوانين الوطنيـة الخاصـة                  -٧٠
وناقشت الوفود أيضاً ضرورة عقد اتفاقات ثنائية قوية، وإمكانية سن تـشريع وطنـي              . بالسرية والخصوصية 

  .ز التعاون الدولي في هذا المجالإضافي يعز
  

  المساعدة التقنية والتعاون التقني في المسائل العلمية والتقنية والتكنولوجية
  

  .كان هناك اعتراف بأنه ال غنى عن إنشاء نظام فعال ومأمون لإلبالغ عن االتجار غير المشروع  -٧١
  

ألطراف التي تمـر اقتـصاداتها بمرحلـة        وأكدت وفود من جديد أن البلدان النامية األطراف وكذلك ا           -٧٢
وأشارت . انتقالية ستحتاج إلى المساعدة التقنية والتعاون الدولي في عدة مجاالت مثل اقتفاء األثر وتحديد المنشأ    

وقيـل  . إلى أنه بدون هذا التعاون الدولي بين جميع األطراف سوف تتعرض فاعلية البروتوكول لضمور شديد              
  .لوجيا إما مباشرة بين األطراف وإما من خالل الهيئات الدولية المختصةإنه ينبغي تقاسم التكنو

  
والحظت وفود أن االلتزامات المتعلقة بالمساعدة التقنية والتعاون التقني في المسائل العلمية والتقنيـة                -٧٣

ن مع بعضهما في    والتكنولوجية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالتعاون على التدريب، وأوصت بالتالي بدمج هذين الفرعي           
  .فرع واحد

  
  التعاون فيما يتعلق بالتحقيق في الجرائم والمالحقة القضائية لمرتكبيها

  
طلبت عدة وفود تقديم توضيحات عن تدابير التعاون المقترحة في نموذج البروتوكول، وكيفية تمييـز                 -٧٤

واردة في سائر اتفاقيات األمم المتحدة      هذه التدابير عن التدابير الواردة في الفروع األخرى من النموذج وتلك ال           
وُأشير إلى أن األطراف قد تكون أبرمت اتفاقات سارية في مجـال التعـاون،              . المتعلقة بالجريمة عبر الوطنية   

  .ومع ذلك فباإلمكان إنشاء التزامات إضافية في هذا البروتوكول
  

لمالحقة القضائية للـضالعين فـي      وأشارت عدة وفود إلى حاجة األطراف إلى تبادل خبراتها بشأن ا            -٧٥
االتجار غير المشروع بمنتجات التبغ، حتى يتسنى تحليلها واالستناد إلى السياسات والنظم والتدابير الناجحـة               

  .الستخدامها دولياً
  

لواليـات  اوفي ما يتعلق بالتعاون في مجال المالحقة القضائية للجرائم، بدا القلق بشأن مدى اعتراف                 -٧٦
واقترح تشجيع السلطات الجمركية وسائر الهيئات المعنية علـى عقـد           . ألخرى للبينات التي جمعت   القضائية ا 

  .اتفاقات تبادل المساعدة اإلدارية لضمان االعتراف بالبينات واستخدامها في الدعاوى
  

  التعاون في مجال التدريب
  

وتحديـد مراكـز المـوارد      أعربت وفود عن استصواب تعزيز مجموعات مهارات وكاالت اإلنفاذ،            -٧٧
ورئي أن فحص االتفاقات الدولية قد يساعد على تحديد المنهجيات اإلضافية للتعـاون فـي مجـال                 . اإلقليمية
  .التدريب

  
  المساعدة القانونية واإلدارية المتبادلة

  
 اقترحت عدة وفود أن يكون بوسع األطراف رفض تبادل المساعدة القانونية في حالة عدم ازدواجيـة                 -٧٨

  .التجريم
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وأشير مع ذلك   . وظهر بعض القلق بشأن ازدواجية االلتزامات مع التزامات االتفاقات الدولية األخرى            -٧٩
لذلك قد يكـون مـن      . إلى أن األطراف في تلك االتفاقات قد ال تكون هي نفسها األطراف في هذا البروتوكول              

مـع  تعارض  تتأكد من أن هذه العناصر ال       المناسب تكرار بعض العناصر ذات الصلة في البروتوكول، مع ال         
 إلـى أن يـشجع البروتوكـول        دعـت وقدمت أيضاً بعض االقتراحات التي      . االلتزامات أو الترتيبات القائمة   

  .األطراف على عقد اتفاقات لتبادل المساعدة القانونية واإلدارية
  

  تسليم المجرمين
  

واقترح بعض الوفود أن يشجع البروتوكول      . ينةأفضت مناقشة موضوع تسليم المجرمين إلى آراء متبا         -٨٠
 في هذه المسألة مع إيالء االعتبـار    بنفسه بينما رأت وفود أخرى أن يبت كل طرف       . استخدام االتفاقات الدولية  

وأشير إلى أن التوصل إلى توافق في اآلراء بشأن هذه المسألة قد يكون صـعباً نظـراً إلـى                   . للقانون الوطني 
  .ي تتسم به مسائل تسليم المجرمينالطابع المعقد الذ

  
  اإلطار المؤسسي الدولي

  
  أمانة االتفاقية ولجانها

  
كان هناك تسليم عام بأن تعمل أمانة االتفاقية كأمانة للبروتوكول، وأعيد التأكيد على الحاجة إلى إذكاء                  -٨١

انة االتفاقية على اختصاصاتها    ورأت وفود أيضاً أن تُركز أم     . الوعي بمسألة تمثيل الجنسين والتمثيل الجغرافي     
 . الرئيسية

 
  والمساهمات) اآللية المالية(تمويل البروتوكول 

  
. في ما يتعلق بتمويل البروتوكول، جرت مناقشة حول المساهمات اإللزامية والمـساهمات الطوعيـة               -٨٢

نظمـة الـصحة    وفي هذا الصدد رئيت ضرورة التشاور بشأن هذه المسألة مع مؤتمر األطراف في اتفاقيـة م               
  .العالمية اإلطارية

  
وناقشت الوفود أيضاً الطابع المعقد الذي تتسم به بنية التمويل، وإمكانية استخدام آلية ماليـة واحـدة                   -٨٣

وقد يؤدي هذا النهج إلى إثارة مشكلة ألن األطـراف          . عوضاً عن آليات متعددة لجميع البروتوكوالت المحتملة      
واقُترح تحليـل   . مية اإلطارية ليست كلها أطرافاً بالضرورة في هذا البروتوكول        في اتفاقية منظمة الصحة العال    

الترتيبات األخرى، مثل االتفاقات البيئية، للوقوف على الطريقة التي قررت بها ترتيبـات التمويـل المتعلقـة                 
  .ببروتوكوالت كل منها

  
  المؤسسات وآليات التنفيذ وعمليات سن القوانين والبنود الختامية

  
ونوقشت مسألة السماح بإبداء التحفظات على البروتوكول أو منع هذه التحفظات، وكذلك مسألة             أثيرت    -٨٤

اعتبار البنود الختامية الواردة في اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطاريـة نموذجـاً للبنـود الختاميـة فـي                   
  .البروتوكول بصفة عامة
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شارة إلى جميع المقررات اإلجرائية الـصادرة عـن مـؤتمر           وتم االقتراح بأن يحتوي البروتوكول إ       -٨٥
األطراف في اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية التي أدت إلى صياغة هذا البروتوكول، وإشارة كذلك إلى                

  .المواد ذات الصلة في اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية
  

  ةـخاتم
  

. ع بروتوكول بشأن االتجار غير المشروع بمنتجات التبغ       أعادت األطراف تأكيدها على ضرورة وض       -٨٦
وكان هناك إقرار عام بأن يحتوي البروتوكول على أحكام تُمكّن األطراف من تأمين سلسلة توريد المنتجات من 

لمنح التراخيص، واقتفاء األثر وتحديد المنشأ، واالحتفاظ بالسجالت، وسائر التـدابير           ) أو أكثر (خالل شكل ما    
ورأت بعض األطراف أن النص الذي أعده الرئيس يحتاج إلى مراعـاة المخـاوف              . ئية واألمنية المعززة  الوقا

وكان هناك أيضاً   . واالحتياجات المحددة التي ذكرتها األطراف والسيما عن قدرتها على تنفيذ األحكام المقترحة           
 المعلومات والمـسائل المتعلقـة بتقـديم    تأييد عام إلدراج أحكام قوية تتعلق بالتعاون الدولي في مجاالت تبادل     

ورأت عدة أطراف حاجة إلى توخي المزيد من الحذر بشأن المسائل التـي             . المساعدة والتعاون بين األطراف   
تتعلق بتبادل المساعدة القانونية وتسليم المجرمين، وبناء على ذلك كان من المفهوم أن األحكام ذات الصلة في                 

فاقات الدولية األخرى سوف تستعرض عند صياغة النص الذي سيقترحه الرئيس بشأن            المعاهدات القائمة واالت  
ورأى الرئيس أن المحتوى اإلجمالي وروح المناقشات أتاحت قاعدة جيدة واتجاهاً جيداً لـصياغة              . البروتوكول

  .يةنص الرئيس المتعلق بالبروتوكول للنظر فيه في الدورة الثانية لهيئة التفاوض الحكومية الدول
  
  
  

=     =     =  


