
 
    مؤتمر األطراف

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

 

FCTC/COP/INB-IT/3/INF.DOC./6  الثالثةالدورة 
/  تمـوز  ٥ –يونيـو   /  حزيران ٢٨  سويسرا، جنيف،
  ٢٠٠٩يوليو 
   من جدول األعمال المؤقت٤البند 

٢٠٠٩ مايو/ أيار ١٨

  
  
  

   حولنص الرئيس المنقح الخاص ببروتوكول
  ومناقشة عامة االتجار غير المشروع بمنتجات التبغ

  
  

   بشأن نطاق البروتوكولرأي قانوني
  
  
، ٢٠٠٨أكتـوبر    / تـشرين األول   ٢٥-٢٠(طلبت لجنة التفاوض الحكومية الدولية في دورتها الثانية           -١

  .وكول، والسيما فيما يتصل بالمدخالت ومعدات الصنع بشأن نطاق البروترأي قانونيالحصول على ) جنيف

وترد . وبالتشاور مع الرئيس، طلبت األمانة من المستشار القانوني للمنظمة أن يعد مذكرة بهذا الشأن               -٢
  . حتى تحيط علماً بها هذه الوثيقة ويجري عرضها هنا على هيئة التفاوض الحكومية الدولية مرفقالمذكرة في 
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  المرفق

  االتجارب الخاصالبروتوكول نطاق 
  غير المشروع بمنتجات التبغ

  
  

  مذكرة من المستشار القانوني لمنظمة الصحة العالمية
  
  
  

خالل مناقشة نص الرئيس الخاص بالبروتوكول حول االتجار غير المشروع بمنتجات التبـغ، التـي                 -١
، طرح بعض األطراف أسئلة تتعلق بنطاق البروتوكول         الثانية هيئة التفاوض الحكومية الدولية   في دورة   دارت  

 ضـمان فعاليـة     ومـن أجـل    من االتفاقية اإلطارية بشأن مكافحة التبـغ         ١٥المقبل، وذلك في ضوء المادة      
وقد أنشأت الهيئة الحكوميـة     . البروتوكول في القضاء على جميع أشكال االتجار غير المشروع بمنتجات التبغ          

وأشـار  .  للنظر في المدخالت ومعدات الصنع، باإلضافة إلى النطاق الشامل للبروتوكـول           الً عام اًالدولية فريق 
التـي  (تقرير الفريق العامل إلى االتفاق الذي تم من حيث المبدأ بإدراج معدات الصنع والمدخالت الرئيـسية                 

 أي توافق في اآلراء بشأن       التوصل إلى   وتجار التبغ وسماسرته؛ ولم يتم     وأوراق التبغ ) ستحدد في وقت الحق   
 دورتهـا الثانيـة، أي      فيمع ذلك فإن الهيئة الحكومية الدولية لم تتخذ،         و.  زارعي التبغ في البروتوكول    إدراج

ع التركيز إجراء بشأن تقرير الفريق العامل وطلبت من األمانة أن تزودها بالمشورة بشأن نطاق البروتوكول، م
  . بوجه خاص على المدخالت الرئيسية ومعدات الصنع

تحديـد مـا إذا كـان    : ويمكن معالجة األسئلة المتصلة بنطاق البروتوكول المقبل من الجانبين التاليين    -٢
 من االتفاقية األصلية نفسها، ومن جانب آخر تطبيق         اًيجوز للبروتوكول، من حيث المبدأ، أن يكون أوسع نطاق        

  . لتطبيق المعاهدات عند تنفيذ االتفاقية اإلطاريةاًمبادئ المقبولة عمومشرح ال

 ألن  الً، أو ،وذلك.  إلى استنتاجات عامة واضحة أمر صعب      الخلوصوفيما يتصل بالجانب األول، فإن        -٣
وهي عادة أطراف   (حد ذاتها، حيث تكون لألطراف المتفاوضة       في  البروتوكوالت هي معاهدات دولية مستقلة      

ومن جانب ثانٍ، تؤلف البروتوكـوالت      . صالحية تحديد نطاق البروتوكوالت وفحواها    ") االتفاقية األصلية "في  
 والنطـاق بالنتيجـة؛   عناصر فرعية وأساسية من االتفاقية األولية، وذلك فيما يتصل باألغراض والوظـائف،             

لها، حيث قـد تجـد      " اً خفي الًتعدي"ثل  باإلضافة إلى أن البروتوكول الذي يتجاوز نطاق االتفاقية األولية قد يم          و
ويندرج اعتماد بروتوكوالت   .  التفاوض بشأن االتفاقية   لدىاألطراف نفسها مقيدة بالتزامات لم تقصد التقيد بها         

التطبيق المفصلة والبروتوكوالت المكملة ألحكام االتفاقيات في صلب مفهوم اتفاقية إطارية ما، ولقد نوقـشت               
وتنص االتفاقية اإلطارية على    . من مناسبة خالل عملية التفاوض بشأن االتفاقية اإلطارية       هذه المسألة في أكثر     

ولكنها ال تتناول ذلك بإسهاب وإنما تقتصر علـى         ) ٤ و ٣المادتان  (أن بروتوكوالتها تستهدف األغراض نفسها      
ت الـسابقة الخاصـة     ومن الصعوبة بمكان تقيـيم الحـاال      ). ٣٣المادة  (تحديد إجراءات االعتماد وبدء النفاذ      

 تلك  لتعقّدباالتفاقيات اإلطارية، وذلك بالنظر للطبيعة العامة ألحكام تلك االتفاقيات، أو على العكس، أي بالنظر               
 نهاية المطاف، الجانب الذي يمتلـك وتبقى األطراف المتفاوضة، في   . األحكام واألحكام الخاصة ببروتوكوالتها   

  . األوليةبروتوكول ونطاقه مع االتفاقية صالحية تقدير مدى توافق واتساق ال
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 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات تنص على        ٣١أما فيما يتصل بشرح االتفاقية اإلطارية، فإن المادة           -٤
المعنى العام للمصطلحات واألحكام، والتي يتم شـرحها        ) ١(حكم عام بشأن شرح المعاهدات، وهو يستند إلى         

أي اتفاق الحق تتوصل إليـه      ) ٢(ضوء موضوع المعاهدة والغرض المنشود منها،        لسياقها الخاص وفي     اًوفق
  .األطراف فيما بينها بشأن شرح تلك المعاهدة

 لتعريف تلـك    اً من االتفاقية اإلطارية على منتجات التبغ بالدرجة األولى، وذلك وفق          ١٥وتركز المادة     -٥
ادة كما تبينه االتفاقية هو القضاء علـى كافـة أشـكال             والغرض من الم   ١. من االتفاقية  ١المنتجات في المادة    

باإلضافة إلى ذلك،   و.  من عناصر مكافحة التبغ    اً أساسي اًاالتجار غير المشروع بمنتجات التبغ باعتباره عنصر      
فإن معظم أحكام هذه المادة تشير بشكل ثابت إلى منتجات التبغ باعتبارها موضوع تطبيق االلتزامات المذكورة                

يعمل كل طرف، من أجل القضاء على االتجار غيـر المـشروع            " تورد ما يلي،     ٤مع ذلك فإن الفقرة     و. فيها
 وفي...". أو التخلص منها   ... إتالف كل معدات التصنيع المصادرة      ) ... ج: ... (بمنتجات التبغ، على ما يلي    

 القانون كالمصادرة واإلتـالف،      ذكر اإللزام بإخضاع معدات التصنيع لتدابير إنفاذ       أنرأي المستشار القانوني    
 من االتفاقية، يدل على أن ما قصده القائمون على كتابة النص من عدم استثناء إمكانيـة                 ١٥كما تورده المادة    

إدراج عناصر أخرى من غير منتجات التبغ في نطاق تطبيق االتفاقية، وذلك إذا مـا كانـت تلـك العناصـر          
 التبغ وإذا ما وجدت عالقة سببية واضحة بين تنظيم تلك العناصـر             عناصر رئيسية وأساسية لالتجار بمنتجات    

  .والقضاء على االتجار غير المشروع بمنتجات التبغ

وفيما يتصل بسياق االتفاقية اإلطارية وموضوعها وغرضها، تجدر اإلشارة إلى أن االتفاقية اإلطارية               -٦
حماية األجيال الحالية   " والهدف النهائي منها هو      اً خاصة بمجال الصحة العمومية،    وبروتوكوالتها تؤلف صكوك  

وتتـيح االتفاقيـة    ). ٣المـادة   " (المدمرة الناجمة عن تعاطي التبغ والتعرض لدخانه      ... والمقبلة من العواقب    
من أجل تقليص انتشار تعاطي التبغ والتعرض لدخانه على نحـو           "  لتدابير مكافحة التبغ   اًإطار"وبروتوكوالتها  
هذه االعتبـارات   ) ٥ و ٤مثل المادتين   (وتؤكد ديباجة االتفاقية اإلطارية وموادها األخرى       . صلملموس ومتوا 

 ممارسـة   أية" تحدد االتجار غير المشروع بمعناه الواسع على أنه          ١وتجدر اإلشارة إلى أن المادة      . وتعززها
الستالم أو الحيازة أو التوزيـع       مما يتعلق باإلنتاج أو الشحن أو ا       يحظره القانون  يحظرها القانون أو أي سلوك    

وعلى ما يبدو فإن تركيز االتفاقيـة علـى الـصحة           ). الحروف المائلة مقصودة هنا   ..." (أو البيع أو الشراء     
 تتميز بهما التدابير المعينة في البابين الثالث والرابع مـن           اللذينالعمومية، والطبيعة المتكاملة والدعم المتبادل      

رران شرح أحكام االتفاقية اإلطارية بما يتيح تحقيق األثر األقصى لمتابعة هدف الـصحة              االتفاقية، يؤكدان ويب  
، مما يعزز بدوره اإلطار المتكامل الذي تشكله التدابير الموضوعية الواردة في            ٣العمومية المذكور في المادة     

 الممارسـات  اًلذي يشمل أيضعالوة على ذلك فإن التعريف الواسع لالتجار غير المشروع، ا و. االتفاقية برمتها 
المتصلة بصنع منتجات التبغ، يؤكد كما يبدو الشرح الذي يقصد غايـة معينـة أال وهـي الـسماح بـإدراج                     

  . ١٥ في صنع منتجات التبغ في نطاق تطبيق المادة اً أساسياًالممارسات والعناصر التي تسهم إسهام

 دورتـه   ، فـي  التذكير بأن مؤتمر األطراف قرر    وفيما يتصل باالتفاقات الالحقة بين األطراف يجدر          -٧
 ويرد شرح كـل  ٢. لبروتوكول خاص باالتجار غير المشروع  نموذج فريق للخبراء يتولى إعداد      إنشاء ،األولى

 النموذجمجال من المجاالت الموضوعية التي اعتبرها فريق الخبراء ذات صلة بالبروتوكول المقبل، وذلك في               
وال يسمح مجال هذه الوثيقة     .  دورته الثانية  في فريق الخبراء إلى مؤتمر األطراف       الملحق بالتقرير الذي قدمه   

                                                           
المنتجات التي تتكون كلياً أو جزئياً من أوراق التبغ كمادة خـام والتـي              " منتجات التبغ "تعني عبارة   ):" و(١المادة      ١

  ".تصنع لغرض االستخدام سواء بتدخينها أو امتصاصها أو مضغها أو تنشقها
  .FCTC/COP1(16)رار ، القA/FCTC/COP/1/DIV/8الوثيقة     ٢
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 المذكور، ولكن فريق الخبراء يقترح عددا من التدابير تندرج فيها عناصر مادية             للنموذجبإجراء شرح مسهب    
 عن المـشّغلين    فضالً،  )مثل أوراق التبغ، ومعدات الصنع، والمدخالت      (بمعناها الضيق من غير منتجات التبغ     

وكما يبدو، فـإن األسـاس      ". أهم مجهزي المدخالت الالزمة لعملية الصنع     "االقتصاديين كتجار أوراق التبغ و    
فصنع منتجات التبغ غير المشروع وتهريبها : المنطقي لهذه المقترحات هو كونها مقترحات سليمة تقنيا ومنطقيا

وعلى .  إدارتها تنظيمات إجرامية   كثيراً ما تتولى  ة معقدة   ، وإنما ينطوي على عملي    فراغوتزييفها ال يحدث في     
حد رأي فريق الخبراء فإن األسلوب الفعال الوحيد للقضاء على جميع أشكال االتجار غير المشروع بمنتجـات        
التبغ هو قيام األطراف بتنظيم األنشطة التي تشتمل على عناصر مادية من غير منتجات التبغ المـصنوعة، أو                  

الجهـات  ، مع تطبيق التدابير نفسها على       اًخيص على تلك األنشطة أو تجريمها أو مالحقتها قضائي        فرض الترا 
  . عن تلك األنشطةالفاعلة االقتصادية المسؤولة

 فـي ، الذي اتخذه مؤتمر األطراف      FCTC/COP2(12) وفي قرار بدء التفاوض بشأن البروتوكول       -٨
 الذي اقترحه فريق الخبراء يشكل قاعـدة للتفـاوض بـشأن            ذجالنمودورته الثانية، يقر مؤتمر األطراف بأن       

"  من االتفاقية ويكملها   ١٥يستند إلى أحكام المادة     "كما قرر مؤتمر األطراف بأن هذا البروتوكول        . البروتوكول
وما من شك في أن القرارات التي يتخذها مؤتمر األطراف، باعتباره الهيئـة             ). الحروف المائلة مقصودة هنا   (

 ،" االتفاقية تفسيراتفاقا الحقا بين األطراف بشأن      "ا التي تضم جميع األطراف في االتفاقية اإلطارية، تمثل          العلي
 باعتبـاره   النموذجوإذ يشير مؤتمر األطراف إلى      .  من اتفاقية فيينا   ٣١وذلك وفقا لما تنص عليه أحكام المادة        

تفاقية اإلطارية ويكملها، فإن هذا المؤتمر يؤكـد،         للتفاوض، بل وأن يذكر أن البروتوكول يستند إلى اال         أساساً
 بأن معالجة العناصر األخرى من االتجار بالتبغ أو من أنشطة           ما يفهم  على أساس    ١٥ المادة   تفسيركما يبدو،   

، وذلك بشرط وجود صلة متينة بدرجة كافية بين هذه العناصر ١٥صنعه يمكن أن تندرج في نطاق تنفيذ المادة 
  . ق هدف القضاء على االتجار غير المشروع بمنتجات التبغاألخرى وتحقي

وباالستناد إلى التحليل السابق، يرى المستشار القانوني أن العناصر المادية التي قد تـشكل عناصـر                  -٩
. رئيسية أو أساسية في االتجار بمنتجات التبغ يمكن أن تندرج، إلى حد معقول، في نطاق البروتوكول المقبـل                 

 العناصر الرئيسية أو األساسية هذه باالستناد لالعتبارات التقنية أو العمليـة،            ماهيةراف أن تناقش    وينبغي لألط 
 المنتجـات   ويبـدو أن  . وذلك بالنظر لضرورة بيان العالقة السببية بين تلك العناصر واالتجار غير المشروع           

، ١٥درج في نطاق أحكـام المـادة         األساسية لالتجار في التبغ ال تن      أو غير والعناصر األخرى غير الرئيسية     
، كعلب الكبريت والورق وغيرها مـن  إلى حد ماوذلك حتى لو كانت تلك المنتجات والعناصر تتصل باالتجار         

 وردويمكن لألطراف أن تستعين في هذا الصدد بما         . المواد أو األجهزة المستعملة في تدخين التبغ أو استهالكه        
  .ا يتصل بنطاق البروتوكول من إشارة الفريق العامل فيماًآنف

  
  

=     =     =  


