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والتسميات املستخدمة يف هذا املطبوع، وطريقة عرض املواد الواردة فيه، ال تعرب إطالقاً عن رأي منظمة 
الصحة العاملية بشأن الوضع القانوين ألي بلد، أو إقليم، أو مدينة، أو منطقة، أو لسلطات أي منها، أو بشأن 
تحديد حدودها أو تخومها. وتشكل الخطوط املنقوطة عىل الخرائط خطوطاً حدودية تقريبية قد ال يوجد 

بعد اتفاق كامل عليها.

أو  أو منتجات جهات صانعة معينة ال يعني أن هذه الرشكات واملنتجات معتمدة،  وذكر رشكات بعينها 
موىص بها من قبل منظمة الصحة العاملية، تفضيالً لها عىل سواها مام مياثلها ومل يرد ذكره. وفيام عدا الخطأ 

والسهو، متيز أسامء املنتجات املسجلة امللكية بوضع خط تحتها.

وقد اتخذت منظمة الصحة العاملية كل االحتياطات املعقولة للتحقق من صحة املعلومات الواردة يف هذا 
املطبوع. ومع ذلك فإّن املواد املنشورة توزع دون أي ضامن من أي نوع رصيحاً كان أو ضمنياً. والقارئ هو 
املسؤول عن تفسري واستعامل املواد املنشورة. واملنظمة ليست مسؤولة بأي حال عن األرضار التي ترتتب 

عىل استعامل هذه املواد.

طبع من قبل قسم خدمات إعداد وثائق منظمة الصحة العاملية، جنيف، سويرسا
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1

مقدمـــة

بروتوكول القضاء عىل االتجار غري املرشوع مبنتجات التبغ هو أول بروتوكول التفاقية إن 
منظمة الصحة العاملية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ (اتفاقية املنظمة اإلطارية)، كام 
اآلراء يف ١٢  بتوافق  الربوتوكول  اُعتمد  ذاته. وقد  أنه معاهدة دولية جديدة يف حد 
ترشين الثاين/ نوفمرب ٢٠١٢ أثناء الدورة الخامسة ملؤمتر األطراف يف اتفاقية املنظمة اإلطارية (سول، 
جمهورية كوريا، ١٢- ١٧ ترشين الثاين/ نوفمرب ٢٠١٢). وقد ُوضع الربوتوكول بناًء عىل املادة ١٥ 
من اتفاقية املنظمة اإلطارية التي تتناول مسألة مكافحة االتجار غري املرشوع مبنتجات التبغ، وهي 

مسألة رئيسية ألية سياسة شاملة تتصدى ملكافحة التبغ، ويُعد الربوتوكول مكمالً لهذا املادة.

يتنامى عىل  والذي  التبغ،  مبنتجات  املرشوع  غري  لالتجار  التصدي  أجل  من  الربوتوكول  ُوضع  وقد 
الصعيد الدويل، ويشكل تهديداً خطرياً للصحة العمومية. فاالتجار غري املرشوع يزيد إتاحة منتجات 
التبغ ويجعلها أيرس تكلفة، ومن ثم فإنه يغذي وباء التبغ ويقوض سياسات مكافحة التبغ. كام أنه 
يلحق خسائر ضخمة باإليرادات الحكومية، ويسهم يف الوقت نفسه يف متويل األنشطة اإلجرامية 

العابرة للحدود.

وفقاً  التبغ،  املرشوع مبنتجات  االتجار غري  أشكال  القضاء عىل جميع  الربوتوكول هو  والغرض من 
ألحكام املادة ١٥ من اتفاقية املنظمة اإلطارية.

ويستهدف الربوتوكول، عىل وجه الخصوص، تأمني سلسلة توريد منتجات التبغ، والتدابري الخاصة 
بذلك تعترب، إىل حٍد بعيد، «محور» هذا الربوتوكول. وينص الربوتوكول عىل إنشاء نظام عاملي القتفاء 
األثر وتحديد املنشأ، يف غضون خمس سنوات من بدء نفاذ الربوتوكول، عىل أن يضم النظام النظم 
الوطنية و/ أو اإلقليمية القتفاء األثر وتحديد املنشأ، ومركز عاملي لتبادل املعلومات يكون مقره يف 
أمانة االتفاقية. وهناك أحكام أخرى لضامن مراقبة سلسلة التوريد تشمل الرتخيص والتحقق الواجب 
التبغ بواسطة اإلنرتنت  التدابري املتعلقة ببيع  وحفظ السجالت والتدابري األمنية والوقائية، وكذلك 

ووسائل االتصال األخرى، واملناطق الحرة، واملرور الدويل العابر.

الربوتوكول أيضاً مسائل هامة بخصوص األفعال اإلجرامية، مع أحكام خاصة باملسؤولية  ويتضمن 
واملالحقات القضائية والجزاءات واملدفوعات الخاصة باملضبوطات وأساليب التحري الخاصة، وكذلك 
التخلص من املنتجات املصادرة وإتالفها. وهناك مجموعة رئيسية أخرى من املواد الجوهرية تتناول 
القوانني  إنفاذ  مجال  يف  والتعاون  املعلومات  بتبادل  الخاصة  التدابري  مثل  الدويل،  التعاون  مسألة 

وصون السيادة والوالية القضائية واملساعدة القانونية واإلدارية املتبادلة.

بروتوكول القضاء عىل االتجار غري املرشوع مبنتجات التبغبروتوكول القضاء عىل االتجار غري املرشوع مبنتجات التبغ
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بروتوكول القضاء عىل االتجار غري املرشوع مبنتجات التبغ

الخاص  التبليغ  نظام  وبني  بينها  ويربط  األطراف،  عىل  التي  التبليغ  التزامات  الربوتوكول  ويحدد 
الربوتوكول  وينص  لتنفيذه.  الالزمة  واملؤسسية  املالية  الرتتيبات  اإلطارية، وكذلك  املنظمة  باتفاقية 
عىل أن يكون اجتامع األطراف هو الجهاز الرئايس للربوتوكول وعىل أن تقوم أمانة االتفاقية بدور 

أمانة الربوتوكول.

وفُتح باب التوقيع عىل الربوتوكول يف ١٠ كانون الثاين/ يناير ٢٠١٣ يف املقر الرئييس ملنظمة الصحة 
العاملية يف جنيف. وشارك أكرث من ٥٠ طرفاً يف هذا الحدث الذي وقّع أثناءه عىل الربوتوكول ١٢ 
األمم  مقر  يف  مفتوحاً  الربوتوكول  التوقيع عىل  باب  وبعدئذ ظل  الستة.  األقاليم  كل  ميثلون  طرفاً 
املتحدة بنيويورك، وذلك حتى ٩ كانون الثاين/ يناير ٢٠١٤. واألمني العام لألمم املتحدة هو الوديع 

للربوتوكول (املادة ٤٦).

نفاذ  ويبدأ  الربوتوكول.  يف  أطرافاً  تصبح  أن  اإلطارية  املنظمة  اتفاقية  يف  األطراف  لجميع  ويجوز 
أو  املوافقة  أو  القبول  أو  للتصديق  األربعني  الصك  إيداع  تاريخ  من  التسعني  اليوم  يف  الربوتوكول 

التأكيد الرسمي أو االنضامم لدى الوديع.

األطراف وعدة قطاعات حكومية،  الوثيق بني  للتعاون  نتيجة  الربوتوكول  إعداد واعتامد  وقد جاء 
مام يبني كيف ميكن ملوقف موحد إزاء موضوع من مواضيع الصحة العمومية أن يفيد يف تحقيق 
األهداف الهامة للحكومات فيام يتعلق بالصحة وغريها. والتعاون بني القطاعات والتعاون الدويل، 
مبا يف ذلك التعاون مع املنظامت الدولية املعنية، عىل النحو الذي طالب به الربوتوكول، ستكون لهام 

أهمية حاسمة يف نجاح تنفيذه.

ويُعد بروتوكول القضاء عىل االتجار غري املرشوع مبنتجات التبغ عالمة بارزة يف مجال تعزيز العمل 
العاملي ملكافحة التبغ. وهو يكمل اتفاقية املنظمة اإلطارية بأداة شاملة ملجابهة االتجار غري املرشوع 

مبنتجات التبغ والقضاء عليه يف خامتة املطاف، ولتعزيز األبعاد القانونية للتعاون الصحي الدويل.
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بروتوكول القضاء عىل االتجار غري املرشوع مبنتجات التبغ

بروتوكول
القضاء عىل االتجار

غري املرشوع مبنتجات التبغ
الديباجة

إن األطراف يف هذا الربوتوكول،

العاملية السادسة والخمسني قد اعتمدت يف ٢١ أيار/مايو  أن جمعية الصحة  إذ تضع يف اعتبارها 
٢٠٠٣، بتوافق اآلراء، اتفاقية منظمة الصحة العاملية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ، التي بدأ نفاذها 

يف ٢٧ شباط/فرباير ٢٠٠٥؛

وإذ تقر بأن اتفاقية منظمة الصحة العاملية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ هي إحدى أرسع معاهدات 
األمم املتحدة التي تم التصديق عليها وتُعد من الوسائل األساسية لبلوغ أغراض منظمة الصحة العاملية؛

وإذ تذكّر بديباجة دستور منظمة الصحة العاملية التي تنص عىل أن التمتع بأعىل مستوى من الصحة 
ميكن بلوغه كحق من الحقوق األساسية لكل إنسان، دون متييز بسبب العنرص أو الدين أو العقيدة 

السياسية أو الحالة االقتصادية أو االجتامعية؛

وتصميام منها أيضا عىل إعطاء األولوية لحقهم يف صون الصحة العمومية؛

وإذ تشعر ببالغ القلق ألن االتجار غري املرشوع مبنتجات التبغ يسهم يف استرشاء وباء التبغ، الذي 
يُعترب مشكلة عاملية لها عواقب وخيمة عىل الصحة العمومية وتستدعي استجابات محلية ودولية 

فعالة ومالمئة وشاملة؛

وإذ تُقر أيضا بأن االتجار غري املرشوع مبنتجات التبغ يقوض التدابري التسعريية والرضيبية الرامية إىل 
تعزيز مكافحة التبغ، ويزيد بذلك من توافر منتجات التبغ بأسعار ميسورة؛

وإذ تشعر بالقلق إزاء ما الزدياد توافر منتجات التبغ بأسعار ميسورة من خالل االتجار غري املرشوع 
من آثار تلحق الرضر بالصحة العمومية وبالعافية، وخصوصا لدى الشباب والفقراء وسائر الفئات 

الضعيفة؛
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االتجار غري  الناجمة عن  الضخمة  االقتصادية واالجتامعية  العواقب  إزاء  القلق  بالغ  وإذ يساورها 
املرشوع مبنتجات التبغ عىل البلدان النامية والبلدان التي متر اقتصاداتها مبرحلة انتقالية؛

رضورة تكوين القدرات العلمية والتقنية واملؤسسية الالزمة لتخطيط وتنفيذ التدابري  وإذ تدرك 
مبنتجات  املرشوع  غري  االتجار  أشكال  جميع  عىل  للقضاء  املالمئة  والدولية  واإلقليمية  الوطنية 

التبغ؛

وإذ تقر بأن التوصل إىل املوارد وإىل التكنولوجيات املناسبة أمر بالغ األهمية لتعزيز قدرة األطراف، 
وخصوصا يف البلدان النامية والبلدان التي متر اقتصاداتها مبرحلة انتقالية، عىل القضاء عىل جميع 

أشكال االتجار غري املرشوع مبنتجات التبغ؛

وإذ تقر أيضا بأنه عىل الرغم من أن الهدف من إنشاء املناطق الحرة هو تسهيل التجارة القانونية 
بالعبور غري  التبغ، فيام يتعلق  أيضا يف تسهيل عوملة االتجار غري املرشوع مبنتجات  استُغلت  فقد 

املرشوع للمنتجات املهربة أو تصنيع منتجات التبغ غري املرشوعة؛

وإذ تعرتف أيضا بأن االتجار غري املرشوع مبنتجات التبغ يقوض اقتصادات األطراف ويرض باستقرارها 
وأمنها؛

وإذ تدرك أيضا أن االتجار غري املرشوع مبنتجات التبغ يدر أرباحا مالية تُستخدم يف متويل أنشطة 
إجرامية عرب وطنية تتعارض مع أهداف تنشد الحكومات تحقيقها؛

وإذ تقر بأن االتجار غري املرشوع مبنتجات التبغ يقوض األغراض الصحية، ويفرض عبئا إضافيا عىل 
الُنظم الصحية ويسبب خسائر يف عائدات اقتصادات األطراف.

وإذ ال تغيب عن بالها املادة ٥-٣ من اتفاقية منظمة الصحة العاملية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ 
التي تتفق فيها األطراف عىل أن تترصف، عند وضع وتنفيذ سياساتها يف مجال الصحة العمومية، 
فيام يتعلق مبكافحة التبغ، عىل نحو يكفل حامية هذه السياسات من املصالح التجارية وأية مصالح 

أخرى راسخة لدوائر صناعة التبغ، وفقا للقانون الوطني؛

تقوض  ليك  التبغ  صناعة  دوائر  تبذلها  جهود  أي  إزاء  الحذر  توخي  رضورة  عىل  تشدد  وإذ 
بأنشطة  العلم  ورضورة  التبغ،  مبنتجات  املرشوع  غري  االتجار  مكافحة  اسرتاتيجيات  تفسد  أو 
التبغ ذات األثر السلبي عىل اسرتاتيجيات مكافحة االتجار غري املرشوع مبنتجات  دوائر صناعة 

التبغ؛
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وإذ ال تغيب عن بالها املادة ٦-٢ من اتفاقية منظمة الصحة العاملية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ، 
التي تشجع «األطراف عىل القيام، حسب االقتضاء، بحظر أو تقييد مبيعات منتجات التبغ املعفاة 

من الرضائب والرسوم الجمركية إىل املسافرين الدوليني و/أو توريدها من قبلهم»؛

وإذ تقر، عالوة عىل ذلك،بأن التبغ ومنتجات التبغ العابرة دوليا واملشحونة شحنا عابرا دوليا تجد 
قنوات لالتجار غري املرشوع؛

وإذ تضع يف اعتبارها أن اإلجراءات الفعالة ملنع ومكافحة االتجار غري املرشوع مبنتجات التبغ تقتيض 
التي تشمل، حسب  إزاء جميع جوانب االتجار غري املرشوع  اتباع نهج دويل شامل وتعاونا وثيقا 

االقتضاء، االتجار غري املرشوع بالتبغ ومنتجات التبغ ومبعدات الصنع؛

اتفاقية األمم  الصلة وتشدد عىل أهميتها، مثل  الدولية األخرى ذات  االتفاقات  بأهمية  وإذ تذكر 
املتحدة ملكافحة الجرمية املنظمة عرب الوطنية واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد واتفاقية األمم 
املتحدة ملكافحة االتجار غري املرشوع يف املخدرات واملؤثرات العقلية، وااللتزامات التي عىل األطراف 
باالتجار غري  االتفاقيات ذات الصلة  االقتضاء، وأحكام هذه  بها، حسب  الوفاء  االتفاقيات  يف هذه 
املرشوع بالتبغ ومنتجات التبغ ومعدات الصنع، وإذ تشجع تلك األطراف التي مل تصبح بعد أطرافا 

يف هذه االتفاقات عىل أن تنظر يف القيام بذلك؛

العاملية اإلطارية بشأن مكافحة  اتفاقية منظمة الصحة  التعاون بني أمانة  برضورة تعزيز  وإذ تقر 
التبغ ومكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات والجرمية ومنظمة الجامرك العاملية والهيئات األخرى، 

حسب االقتضاء؛

التبغ والتي تقر  العاملية اإلطارية بشأن مكافحة  الصحة  اتفاقية منظمة  باملادة ١٥ من  وإذ تذكّر 
األطراف فيها، ضمن جملة أمور، بأن القضاء عىل جميع أشكال االتجار غري املرشوع مبنتجات التبغ، 

مبا يف ذلك التهريب والصنع غري املرشوع، من العنارص األساسية يف مكافحة التبغ؛

وإذ ترى أن هذا الربوتوكول ال يسعى إىل معالجة املسائل املتعلقة بحقوق امللكية الفكرية؛

بربوتوكول  التبغ  بشأن مكافحة  اإلطارية  العاملية  الصحة  اتفاقية منظمة  تكملة  بأن  منها  واقتناعا 
عواقبه  وتفادي  التبغ  مبنتجات  املرشوع  االتجار غري  ملناهضة  وفعالة  قوية  وسيلة  شامل ستشكل 

الجسيمة؛

تتفق عىل ما ييل:
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الباب األول: املقدمة

املادة ١
استعامل املصطلحات

يعني مصطلح «الوساطة» الترصف بصفة الوكيل عن آخرين، مثلام يحدث عند التفاوض عىل   -١
العقود أو املشرتيات أو املبيعات، وذلك لقاء رسم أو عمولة.

يعني مصطلح «السيجارة» أي لفافة من التبغ املقطوع معدة للتدخني وموضوعة يف ورقة   -٢
سجائر. ويُستثنى من ذلك منتجات إقليمية محددة مثل البيدي واألنغ هون أو أية منتجات 
أخرى مامثلة ميكن لفها يف ورق أو أوراق نبات. وألغراض املادة ٨ يشمل مصطلح «السيجارة» 

أيضا تبغ «اللف» املقطوع من أجل تجهيز سيجارة.

يعني مصطلح «املصادرة»، الذي يشمل الحجز حيثام انطبق، التجريد النهايئ من املمتلكات   -٣
مبوجب أمر صادر عن محكمة أو سلطة مختصة أخرى.

يعني مصطلح «التسليم املراقب» األسلوب الذي يسمح لشحنات غري مرشوعة أو مشبوهة   -٤
بالخروج من إقليم دولة أو أكرث أو املرور عربه أو دخوله، مبعرفة سلطاته املختصة وتحت 

مراقبتها، بغية التحري عن فعل إجرامي ما وكشف هوية األشخاص الضالعني يف ارتكابه.

يعني مصطلح «املنطقة الحرة» جزءا من إقليم أي طرف تدخل إليه أي منتجات تعترب عموما،   -٥
من حيث رسوم ورضائب االسترياد، كام لو كانت خارج إقليم الجامرك.

يحظره  ترصف  أي  أو  القانون  يحظرها  مامرسة  أية  املرشوع»  غري  «االتجار  مصطلح  يعني   -٦
القانون مام يتعلق باإلنتاج أو الشحن أو االستالم أو الحيازة أو التوزيع أو البيع أو الرشاء، مبا 

يف ذلك أي مامرسة أو ترصف بغرض تسهيل نشاط من هذا القبيل.

يعني مصطلح «الرخصة» اإلذن الصادر عن سلطة مختصة بعد تقديم الطلب الالزم أو الوثيقة   -٧
األخرى الالزمة إىل السلطة املختصة.

(أ)  يعني مصطلح «معدات الصنع» اآلالت املصممة أو املعدلة يك تُستعمل يف غرض واحد   -٨
هو صنع منتجات التبغ وتشكل جزءا من عملية الصنع(١).

األساسية  السلع  لتوصيف  العاملية  الجامرك  منظمة  نظام  إىل  اإلشارة  األطراف  تدرج  أن  ميكن   (١)

وترقيمها لهذا الغرض، حيثام انطبق ذلك.

FCTC Arabic-17042013.indd   6FCTC Arabic-17042013.indd   6 30.04.13   11:4730.04.13   11:47



بروتوكول القضاء عىل االتجار غري املرشوع مبنتجات التبغ

7

يعني تعبري أي جزء منها يف سياق معدات الصنع أي جزء ميكن تحديده ومييز معدات  (ب) 
الصنع التي تُستعمل يف صنع منتجات التبغ.

يعني مصطلح «الطرف» أي طرف يف هذا الربوتوكول ما مل يرش السياق إىل خالف ذلك.  -٩

يعني مصطلح «البيانات الشخصية» أي معلومات متعلقة بأي شخص طبيعي محدد الهوية   -١٠
أو ميكن تحديد هويته.

يعني مصطلح «منظمة تكامل اقتصادي إقليمي» منظمة تتألف من عدة دول ذات سيادة،   -١١
ونقلت إليها دولها األعضاء صالحياتها فيام يخص مجموعة مسائل، منها سلطة اتخاذ القرارات 

امللزمة لدولها األعضاء فيام يتعلق بتلك املسائل(٢).

تشمل «سلسلة التوريد» صنع منتجات التبغ ومعدات الصنع، واسترياد أو تصدير منتجات   -١٢
التبغ ومعدات الصنع، وميكن أن تتسع، حسب االقتضاء، لتشمل واحدا أو أكرث من األنشطة 

الواردة أدناه عندما يقرر أحد األطراف ذلك:

بيع منتجات التبغ بالتجزئة؛ (أ) 

زراعة التبغ، باستثناء صغار املزارعني والزراع واملنتجني التقليديني؛ (ب) 

نقل كميات تجارية من منتجات التبغ أو معدات الصنع؛ (ج) 

تخزينها  أو  فيها  الوساطة  أو  بالجملة  الصنع  معدات  أو  التبغ  ومنتجات  التبغ  بيع  (د) 
أو توزيعها.

يعني مصطلح «منتجات التبغ» املنتجات التي تتكون كليا أو جزئيا من أوراق التبغ كامدة   -١٣
خام وتصنع بغرض االستعامل سواء أكان بتدخينها أم مصها أم مضغها أم تنشقها.

آخر  شخص  أو  املختصة  السلطات  قيام  املنشأ»  وتحديد  األثر  «اقتفاء  مصطلح  يعني   -١٤
املحدد  النحو  التوريد، عىل  املنتجات عرب سالسل  تحركات  أو  بتحديد مسار  عنها  بالنيابة 

يف املادة ٨.

تشري كلمة وطنية أو داخلية، حسب االقتضاء وباملثل، إىل منظامت التكامل االقتصادي اإلقليمي.  (٢)
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املادة ٢
عالقة الربوتوكول باالتفاقات وبالصكوك القانونية األخرى

اإلطارية بشأن مكافحة  العاملية  الصحة  اتفاقية منظمة  الربوتوكول أحكام  تنطبق عىل هذا   -١
التبغ املنطبقة عىل بروتوكوالتها.

تقوم األطراف التي عقدت أنواع االتفاقات املذكورة يف املادة ٢ من اتفاقية منظمة الصحة   -٢
العاملية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ، بإبالغ اجتامع األطراف بتلك االتفاقات عن طريق أمانة 

االتفاقية.

اتفاقية أو معاهدة  بأية  الربوتوكول ما ميس حقوق والتزامات أي طرف عمال  ليس يف هذا   -٣
دولية أخرى أو اتفاق دويل مام هو ساٍر بالنسبة إىل ذلك الطرف، ومام يرى أنه يؤدي بصورة 

أكرب إىل تحقيق القضاء عىل االتجار غري املرشوع مبنتجات التبغ.

ليس يف هذا الربوتوكول ما ميس الحقوق وااللتزامات واملسؤوليات األخرى لألطراف مبوجب   -٤
القانون الدويل، مبا يف ذلك اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الجرمية املنظمة عرب الوطنية.

املادة ٣
الغرض املنشود

إن الغرض املنشود من هذا الربوتوكول هو القضاء عىل جميع أشكال االتجار غري املرشوع مبنتجات 
التبغ، وفقا ألحكام املادة ١٥ من اتفاقية منظمة الصحة العاملية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ.
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الباب الثاين: االلتزامات العامة

املادة ٤
االلتزامات العامة

باإلضافة إىل أحكام املادة ٥ من اتفاقية منظمة الصحة العاملية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ   -١
يجب عىل األطراف القيام مبا ييل:

يتناولها  التي  البضائع  توريد  سلسلة  تنظيم  أو  ملراقبة  فعالة  تدابري  وتنفيذ  اعتامد  (أ) 
هذا الربوتوكول من أجل منع االتجار غري املرشوع بهذه البضائع والردع عنه وكشفه 

والتحقيق فيه واملقاضاة عليه، والتعاون فيام بينها لبلوغ هذه الغاية؛

سلطاتها  فعالية  تعزيز  أجل  من  الوطني،  لقانونها  وفقا  رضورية،  تدابري  أي  اتخاذ  (ب) 
جميع  منع  عن  املسؤولة  والرشطة  الجامرك  سلطات  ذلك  يف  مبا  املختصة،  ومرافقها 
أشكال االتجار غري املرشوع بالبضائع التي يتناولها هذا الربوتوكول والردع عنها وكشفها 

والتحقيق فيها واملقاضاة عليها والقضاء عليها؛

اعتامد تدابري فعالة من أجل تسهيل املساعدة التقنية والدعم املايل أو الحصول عليهام،  (ج) 
إتاحة  وضامن  الربوتوكول  هذا  أغراض  تحقيق  بغية  الدويل  والتعاون  القدرات  وبناء 
وضامن  املختصة  للسلطات  الربوتوكول  هذا  مبوجب  تبادلها  يتعني  التي  املعلومات 

ن؛ تبادلها معها عىل نحو مؤمَّ

التعاون الوثيق فيام بينها، وفقا لُنظمها القانونية واإلدارية الداخلية املعنية، من أجل  (د) 
تعزيز فعالية إجراءات إنفاذ القوانني ملكافحة الترصف غري املرشوع مبا يف ذلك األفعال 

املخالفة للقانون املحددة طبقا للامدة ١٤ من هذا الربوتوكول؛

والحكومية  والدولية  اإلقليمية  املنظامت  مع  االقتضاء،  حسب  والتواصل،  التعاون  (ه) 
ن(٣)، من أجل  الدولية يف تبادل املعلومات التي يتناولها هذا الربوتوكول، عىل نحو مؤمَّ

تعزيز تنفيذ هذا الربوتوكول تنفيذا فعاال؛

التعاون، يف حدود الوسائل واملوارد املتاحة لها، عىل جمع أي موارد مالية الزمة لتنفيذ  (و) 
هذا الربوتوكول تنفيذا فعاال من خالل آليات التمويل الثنائية واملتعددة األطراف.

ن بني طرفني هو التبادل الذي يصمد أمام محاولة االعرتاض  إن تبادل املعلومات عىل نحو مؤمَّ  (٣)

والعبث (التحريف). ويعني ذلك، بعبارة أخرى، أن املعلومات التي يتم تبادلها بني الطرفني ال 
ميكن لطرف ثالث قراءتها وال تغيريها.
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تضمن األطراف، لدى الوفاء بالتزاماتها مبقتىض هذا الربوتوكول، أقىص قدر ممكن من الشفافية   -٢
فيام يتعلق بأية تعامالت قد تتم بينها وبني دوائر صناعة التبغ.

املادة ٥
حامية البيانات الشخصية

بالقوانني  رهنا  إقامتهم،  أو محل  كانت جنسيتهم  أيا  لألفراد  الشخصية  البيانات  األطراف  تحمي 
هذا  تنفيذ  عند  الشخصية،  البيانات  بحامية  املتعلقة  الدولية  املعايري  مراعاة  مع  الوطنية، 

الربوتوكول.
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الباب الثالث: مراقبة سلسلة التوريد

املادة ٦
الرخصة أو املوافقة املعادلة لها أو نظام املراقبة

التبغ وللقضاء  العاملية اإلطارية بشأن مكافحة  الصحة  اتفاقية منظمة  بغية تحقيق أغراض   -١
أي شخص  كل طرف عىل  يحظر  الصنع  ومعدات  التبغ  مبنتجات  املرشوع  االتجار غري  عىل 
طبيعي أو اعتباري االضطالع بأي من األنشطة الواردة أدناه إال برخصة أو مبوافقة معادلة 
ِقبَل سلطة مختصة طبقا  لها (تسمى أدناه «الرخصة») أو مبقتىض نظام املراقبة املنفذ من 

للقانون الوطني:

صنع منتجات التبغ ومعدات الصنع؛ (أ) 

استرياد أو تصدير منتجات التبغ ومعدات الصنع. (ب) 

يعمل كل طرف عىل منح رخصة، يف الحدود التي تُعترب مناسبة وعندما ال يحظر ذلك القانون   -٢
الوطني، ألي شخص طبيعي أو اعتباري يقوم مبا ييل:

بيع منتجات التبغ بالتجزئة؛ (أ) 

زراعة التبغ، باستثناء صغار املزارعني والزراع واملنتجني التقليديني؛ (ب) 

نقل كميات تجارية من منتجات التبغ أو معدات الصنع؛ (ج) 

تخزينها  أو  فيها  الوساطة  أو  بالجملة  الصنع  معدات  أو  التبغ  ومنتجات  التبغ  بيع  (د) 
أو توزيعها.

لضامن وجود نظام فعال للرتخيص يقوم كل طرف مبا ييل:  -٣

إنشاء أو تعيني سلطة أو سلطات مختصة تتوىل إصدار و/أو تجديد و/أو تعليق و/أو  (أ) 
سحب و/أو إلغاء الرخص الخاصة مبامرسة األنشطة املحددة يف الفقرة ١، رهنا بأحكام 

هذا الربوتوكول ووفقا لقانونه الوطني؛

اشرتاط احتواء كل طلب رخصة عىل جميع املعلومات الالزمة عن مقدم الطلب، والتي  (ب) 
ينبغي أن تشتمل، حسب االقتضاء، عىل ما ييل:

إذا كان مقدم الطلب شخصا طبيعيا: املعلومات عن هويته والتي تشتمل عىل   ‘١’
االسم الكامل واالسم التجاري ورقم السجل التجاري (إن وجد) وأرقام التسجيل 

الرضيبي املنطبقة (إن وجدت) وأي معلومات أخرى تتيح تحديد الهوية؛
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إذا كان مقدم الطلب شخصا اعتباريا: املعلومات عن هويته، مبا يف ذلك االسم   ‘٢’
القانوين الكامل واالسم التجاري ورقم السجل التجاري وتاريخ ومكان التأسيس 
وموقع مقر املؤسسة ومكان العمل الرئييس للمنشأة وأرقام التسجيل الرضيبي 
املنطبقة ونسخ من مواد وثيقة التأسيس أو الوثائق املعادلة لها والفروع التابعة 
أي  قانونيني معينني مبا يف ذلك  أي ممثلني  للمؤسسة وأسامء مديريها وأسامء 

معلومات أخرى تتيح تحديد الهوية؛

موقع املنشأة التجارية املحدد لوحدة (وحدات) الصنع وموقع املخزن والقدرة   ‘٣’
اإلنتاجية للمنشأة التجارية التي يشّغلها مقدم الطلب؛

تفاصيل منتجات التبغ ومعدات الصنع املذكورة يف الطلب، مثل وصف املنتج   ‘٤’
أو اسمه أو عالمته التجارية املسجلة، إن وجدت، أو تصميمه أو صنفه أو طرازه 

أو ماركته والرقم املسلسل ملعدات الصنع؛

وصف املكان الذي سيتم فيه تركيب واستخدام معدات الصنع؛  ‘٥’

مستند أو إقرار عام إذا كانت هناك أي سابقة جنائية؛  ‘٦’

التحديد التام للحسابات املرصفية املعتزم استخدامها يف املعامالت ذات الصلة،   ‘٧’
وسائر تفاصيل املدفوعات ذات الصلة؛

وصف االستعامل املعتزم ملنتجات التبغ والسوق املعتزمة لبيع منتجات التبغ،   ‘٨’
مع إيالء عناية خاصة لضامن تناسب إنتاج أو توريد منتجات التبغ مع الطلب 

املقدر عىل نحو معقول؛

يف  والنظر  الرخص،  عىل  تفرض  قد  رسوم  أي  وجمع  برصد  االقتضاء،  حسب  القيام،  (ج) 
استخدامها يف إدارة وإنفاذ نظام الرتخيص بفعالية أو ألغراض الصحة العمومية أو أي 

نشاط آخر ذي صلة، وفقا للقوانني الوطنية؛

نظام  تشغيل  احتيالية يف  أو  للقواعد  مخالفة  أي مامرسات  ملنع  تدابري مالمئة  اتخاذ  (د) 
الرتخيص وكشفها والتحقيق فيها؛

منها  التحقق  أو  عليها  التفتيش  أو  تجديدها  أو  الرخص  استعراض  مثل  تدابري  اتخاذ  (ه) 
بصفة دورية، حسب االقتضاء؛

تحديد مهلة، حسب االقتضاء، النتهاء صالحية الرخص وملا يلزم الحقا من إعادة تقديم  (و) 
الطلب أو تحديث معلومات الطلب؛

إلزام أي شخص طبيعي أو اعتباري يحمل رخصة، بإبالغ السلطة املختصة مسبقا عن  (ز) 
أي تغيري يف موقع منشأته التجارية أو أي تغيري هام يف املعلومات الخاصة باألنشطة 

املرخص بها؛
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إلزام أي شخص طبيعي أو اعتباري يحمل رخصة، بإبالغ السلطة املختصة، يك تتخذ  (ح) 
معدات  أي  من  بالتخلص  أو  صنع  معدات  أي  عىل  بالحصول  املناسب،  اإلجراء 

صنع؛

ضامن أن يتم تدمري أي معدات صنع من هذا القبيل أو أي جزء منها تحت إرشاف  (ط) 
السلطة املختصة.

يضمن كل طرف عدم منح و/أو نقل أي رخصة دون تلقي كل املعلومات املالمئة املذكورة يف   -٤
الفقرة ٣ من الشخص املقرتح أن يحصل عىل الرخصة، ودون الحصول عىل موافقة مسبقة من 

السلطة املختصة.

التالية  الربوتوكول يضمن اجتامع األطراف يف دورته  نفاذ هذا  بدء  بعد خمس سنوات من   -٥
الرئيسية الالزمة لصنع منتجات  بالبيّنات للتحقق من أن املدخالت  البحوث املسندة  إجراء 
التبغ ميكن التعرف عليها وإخضاعها آللية رقابة فعالة. وبناء عىل هذه البحوث ينظر اجتامع 

األطراف يف اإلجراءات املناسبة يف هذا الصدد.

املادة ٧
التحقق الواجب

العاملية  الصحة  منظمة  اتفاقية  وأغراض  الوطني  قانونه  مع  يتسق  مبا  طرف،  كل  يشرتط   -١
اإلطارية بشأن مكافحة التبغ، أن يقوم كل شخص طبيعي أو اعتباري منخرط يف سلسلة توريد 

التبغ ومنتجات التبغ ومعدات الصنع مبا ييل:

التحقق الواجب قبل بدء عالقة العمل التجارية وطوال هذه العالقة؛ (أ) 

رصد ما يبيعه إىل العمالء ليضمن أن الكميات متناسبة مع الطلب عىل هذه املنتجات  (ب) 
يف السوق املعتزمة للبيع أو االستعامل؛

إبالغ السلطات املختصة بأي دليل عىل أن الزبون منخرط يف أنشطة مخالفة اللتزاماته  (ج) 
الناشئة عن هذا الربوتوكول.

يشمل التحقق الواجب، عمال بأحكام الفقرة ١، حسب االقتضاء، مبا يتسق مع قانونه الوطني   -٢
منها،  أمور  جملة  التبغ،  مكافحة  بشأن  اإلطارية  العاملية  الصحة  منظمة  اتفاقية  وأغراض 
التالية  باألمور  املتعلقة  املعلومات  عىل  كالحصول  الزبون،  هوية  بتحديد  الخاصة  الرشوط 

وتحديثها:

التثبت من أن الشخص الطبيعي أو االعتباري يحمل رخصة وفقا للامدة ٦؛ (أ) 
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عندما يكون الزبون شخصا طبيعيا فإن املعلومات عن هويته تشتمل عىل االسم الكامل  (ب) 
واالسم التجاري ورقم السجل التجاري (إن وجد)، وأرقام التسجيل الرضيبي املنطبقة، 

والتحقق من الوثيقة الرسمية إلثبات هويته؛

االسم  عىل  تشتمل  هويته  عن  املعلومات  فإن  اعتباريا  شخصا  الزبون  يكون  عندما  (ج) 
الكامل واالسم التجاري ورقم السجل التجاري وتاريخ ومكان تأسيس املنشأة، وموقع 
الرضيبي  التسجيل  وأرقام  للمنشأة،  الرئييس  العمل  ومكان  للمنشأة  الرئييس  املقر 
املنطبقة ونسخ من مواد وثيقة تأسيس املنشأة أو الوثائق املعادلة لها، والفروع التابعة 
أسامء  ذلك  يف  مبا  معينني،  قانونيني  ممثلني  أي  وأسامء  مديريها،  وأسامء  للمؤسسة 

املمثلني والتحقق من الوثائق الرسمية إلثبات هويتهم؛

وصف االستعامل املعتزم للتبغ أو منتجات التبغ أو معدات الصنع والسوق املعتزمة  (د) 
لبيع التبغ أو منتجات التبغ أو معدات الصنع؛

وصف مكان تركيب واستعامل معدات الصنع. (ه) 

يجوز أن يشمل التحقق الواجب عمال بأحكام الفقرة ١ رشوطا بشأن تحديد هوية الزبون،   -٣
كالحصول مثال عىل معلومات تتعلق مبا ييل وتحديثها:

وثيقة أو إقرار عام إذا كانت هناك أي سابقة جنائية؛ (أ) 

التحديد التام للحسابات املرصفية املعتزم استخدامها يف املعامالت. (ب) 

الالزمة  التدابري  جميع  (ج)،   ١ الفقرة  يف  املذكورة  املعلومات  عىل  بناء  طرف،  كل  يتخذ   -٤
لضامن التقيد بااللتزامات الناشئة عن هذا الربوتوكول، والتي قد تشمل اتخاذ قرار يصبح 
الوارد  التعريف  للطرف زبونا مجمدا حسب  القضائية  الوالية  مبوجبه زبون موجود داخل 

يف القانون الوطني.
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املادة ٨
اقتفاء األثر وتحديد املنشأ

لتعزيز تأمني سلسلة التوريد واملساعدة عىل التحقيق يف االتجار غري املرشوع مبنتجات التبغ   -١
تتفق األطراف عىل إنشاء نظام عاملي القتفاء األثر وتحديد املنشأ، يف غضون خمس سنوات 
من بدء نفاذ هذا الربوتوكول، يشمل الُنظم الوطنية و/أو اإلقليمية القتفاء األثر وتحديد املنشأ 
ومركزا عامليا لتنسيق تبادل املعلومات يكون مقره داخل أمانة اتفاقية منظمة الصحة العاملية 
اإلطارية بشأن مكافحة التبغ ويكون متاحا لجميع األطراف، وذلك يك تتمكن األطراف من 

االستفسار وتلقي املعلومات املناسبة.

أثر  الطرف القتفاء  لسيطرة  نظام يخضع  بإنشاء  املادة،  يقوم كل طرف، وفقا ألحكام هذه   -٢
وتحديد منشأ جميع منتجات التبغ التي تصنع داخل إقليمه أو تُستورد إليه، وذلك مع مراعاة 

احتياجاته الوطنية أو اإلقليمية املحددة وأفضل املامرسات املتاحة.

يشرتط كل طرف، إلتاحة الفعالية يف اقتفاء األثر وتحديد املنشأ، أن تضاف عالمات تعريف   -٣
الرموز  مثل  املميزة)،  التعريف  عالمات  أدناه  (تسمى  لإلزالة  قابلة  وغري  نة  ومؤمَّ مميزة 
أو الدمغات، إىل كل علبة وعبوة من علب وعبوات السجائر وأي أغلفة خارجية لها، أو أن 
خمس  غضون  يف  وذلك  واألغلفة،  والعبوات  العلب  هذه  من  جزءا  العالمات  هذه  تشكل 
سنوات، وأن تضاف هذه العالمات إىل منتجات التبغ األخرى أو تشكل جزءا منها يف غضون 

عرش سنوات، من بدء نفاذ هذا الربوتوكول بالنسبة إىل ذلك الطرف.

يشرتط كل طرف، ألغراض الفقرة ٣، كجزء من النظام العاملي القتفاء األثر وتحديد املنشأ، أن تتاح   ٤-١
املعلومات الواردة أدناه، بشكل مبارش أو بواسطة رابط، من أجل مساعدة األطراف عىل تحديد منشأ 
منتجات التبغ ونقطة انحرافها حسب االقتضاء، ورصد ومراقبة حركة منتجات التبغ ووضعها القانوين:

تاريخ ومكان الصنع؛ (أ) 

مرفق الصنع؛ (ب) 

اآللة املستعملة يف صنع منتجات التبغ؛ (ج) 

نوبة اإلنتاج أو توقيت الصنع؛ (د) 

اسم الزبون األول غري املنتسب للصانع وفاتورته ورقم طلبيته وسجل مدفوعاته؛ (ه) 

السوق املعتزمة للبيع بالتجزئة؛ (و) 

وصف املنتج؛ (ز) 
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أي تخزين أو شحن؛ (ح) 

هوية أي مشرتٍ الحق معروف؛ (ط) 

مسار الشحن املعتزم، وتاريخ الشحن، ووجهة الشحن، ونقطة املغادرة، واملرسل إليه. (ي) 

وتشكل املعلومات املذكورة يف الفقرات الفرعية (أ) و (ب) و (ز)، ويف الفقرة الفرعية (و)،   ٤-٢
كلام كانت متاحة، جزءا من عالمات التعريف املميزة.

إذا مل تكن املعلومات املذكورة يف الفقرة الفرعية (و) متاحة يف وقت إضافة العالمات تشرتط   ٤-٣
العاملية  الصحة  منظمة  اتفاقية  من  (أ)   ١٥-٢ للامدة  وفقا  املعلومات  إدراج هذه  األطراف 

اإلطارية بشأن مكافحة التبغ.

يشرتط كل طرف، يف غضون املُهلة املحددة يف هذه املادة، أن يتم تسجيل املعلومات املحددة يف   -٥
الفقرة ٤ يف وقت اإلنتاج أو يف وقت قيام أي صانع بشحن أول شحنة أو يف وقت االسترياد إىل إقليمه.

رابط  بواسطة  وذلك   ،٥ الفقرة  مبقتىض  املسجلة  املعلومات  عىل  االطالع  طرف  كل  يضمن   -٦
بعالمات التعريف املميزة املنصوص عليها يف الفقرتني ٣ و ٤.

يضمن كل طرف أن املعلومات املسجلة وفقا للفقرة ٥، وكذلك عالمات التعريف املميزة التي   -٧
تتيح االطالع عىل هذه املعلومات وفقا للفقرة ٦، ستدرج بنسق يحدده أو يسمح به الطرف 

وسلطاته املختصة.

يضمن كل طرف أن االطالع عىل املعلومات املسجلة مبقتىض الفقرة ٥ سيتاح للمركز العاملي   -٨
إلكرتونية  بينية  وصلة  خالل  من   ،٩ بالفقرة  ورهنا  الطلب،  عند  املعلومات  تبادل  لتنسيق 
نة مع النقطة املركزية الوطنية و/أو اإلقليمية. ويعد املركز العاملي لتنسيق تبادل  معيارية مؤمَّ

املعلومات قامئة بالسلطات املختصة لدى األطراف ويتيح هذه القامئة لألطراف كافة.

عىل كل طرف أو عىل السلطة املختصة ما ييل:  -٩

االطالع يف الوقت املناسب عىل املعلومات املحددة يف الفقرة ٤ من خالل االستفسار  (أ) 
عنها من املركز العاملي لتنسيق تبادل املعلومات؛

االتجار غري  بغرض كشف حاالت  الرضورة  عند  املعلومات  االقتصار عىل طلب هذه  (ب) 
املرشوع مبنتجات التبغ أو التحقيق فيها؛

عدم حجب هذه املعلومات بال مربر معقول؛ (ج) 
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الرد عىل طلبات املعلومات املتعلقة بالفقرة ٤، وذلك وفقا لقانونه الوطني؛ (د) 

توفري الحامية ألي معلومات يجري تبادلها، والتعامل بها كمعلومات رسية، حسبام يتفق عليه. (ه) 

ليمتد  املنشأ  وتحديد  األثر  القتفاء  الساري  النظام  نطاق  وتوسيع  تطوير  كل طرف  يشرتط   -١٠
لغاية النقطة التي تكون فيها جميع الرسوم الجمركية والرضائب ذات الصلة وكذلك، حسب 
االقتضاء، االلتزامات األخرى قد دفعت عند نقطة الصنع أو االسترياد أو اإلفراج من الرقابة 

الجمركية أو رقابة الرسوم.

تتعاون األطراف مع بعضها البعض ومع املنظامت الدولية املختصة، حسبام تتفق عليه فيام بينها،   -١١
عىل تبادل وتطوير أفضل املامرسات الخاصة بُنظم اقتفاء األثر وتحديد املنشأ، مبا يف ذلك ما ييل:

تيسري تطوير ونقل وامتالك التكنولوجيا املحسنة الخاصة باقتفاء األثر وتحديد املنشأ،  (أ) 
مبا يف ذلك املعارف واملهارات والقدرات والخربات؛

عن  تُعرب  التي  األطراف  إىل  القدرات  وبناء  التدريب  بربامج  الخاص  الدعم  تقديم  (ب) 
حاجتها إىل ذلك؛

مواصلة تطوير التكنولوجيا من أجل وضع العالمات عىل علب السجائر وعبوات منتجات  (ج) 
التبغ األخرى ومسحها ضوئيا إلتاحة االطالع عىل املعلومات املذكورة يف الفقرة ٤.

ال تنفذ دوائر صناعة التبغ االلتزامات املحددة ألي طرف وال يتم تفويضها يف هذه االلتزامات.  -١٢

املنشأ،  وتحديد  األثر  اقتفاء  نظام  يف  تشارك  التي  املختصة  سلطاته  أن  طرف  كل  يضمن   -١٣
ال تتعامل مع دوائر صناعة التبغ ومن ميثلون مصالح دوائر صناعة التبغ إال بالقدر الرضوري 

يف أضيق الحدود الذي يتيح تنفيذ هذه املادة.

يجوز أن يشرتط كل طرف أن تتحمل دوائر صناعة التبغ أي تكاليف ذات صلة بالتزامات ذلك   -١٤
الطرف مبوجب هذه املادة.

املادة ٩
حفظ السجالت

يشرتط كل طرف،حسب االقتضاء، عىل جميع األشخاص الطبيعيني واالعتباريني املنخرطني يف   -١
سلسلة توريد التبغ ومنتجات التبغ ومعدات الصنع االحتفاظ بسجالت كاملة ودقيقة لجميع 
املعامالت ذات الصلة. ويجب أن تتيح هذه السجالت املساءلة التامة عن املواد املستعملة يف 

إنتاجهم من منتجات التبغ.
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السلطات  يزودوا  أن   ٦ للامدة  وفقا  لهم  املرخص  عىل  االقتضاء،  كل طرف، حسب  يشرتط   -٢
املختصة باملعلومات التالية عندما تطلبها:

املعلومات  وسائر  والتوقعات،  واالتجاهات  األسواق،  حجم  عن  العامة  املعلومات  (أ) 
ذات الصلة؛

كميات منتجات التبغ ومعدات الصنع التي توجد يف حيازة املرخص له أو تحت حراسته  (ب) 
نظام  مبوجب  والجامرك  الرضائب  ومستودعات  املخازن  يف  بها  ويُحتفظ  سيطرته  أو 

العبور أو إعادة الشحن أو تعليق الرسوم اعتبارا من تاريخ الطلب.

فيام يخص منتجات التبغ ومعدات الصنع املبيعة أو املصنوعة يف إقليم الطرف بغرض تصديرها   -٣
أو الخاضعة للحركة املعفاة مؤقتا من الرسوم الجمركية يف إطار العبور أو الشحن العابر يف 
إقليم الطرف، يشرتط كل طرف، حسب االقتضاء،عىل املرخص لهم وفقا للامدة ٦ أن يزودوا 
التحتية الالزمة  البنية  توافرت  إذا  اإللكرتونية  (بالوسائل  املغادرة  بلد  املختصة يف  السلطات 
لذلك) يف وقت خروج الشحنة من نطاق سيطرتهم باملعلومات الواردة أدناه إذا طُلبت منهم:

تاريخ شحن املنتجات من آخر نقطة للسيطرة املادية عىل املنتجات من ِقبَل املرخص  (أ) 
له؛

تفاصيل املنتجات املشحونة (مبا يف ذلك الصنف والكمية واملستودع)؛ (ب) 

مسارات ووجهة مقصد الشحن املعتزمة؛ (ج) 

هوية الشخص الطبيعي أو االعتباري (الواحد أو األكرث) الذي تُشحن إليه املنتجات؛ (د) 

وسيلة النقل، مبا يف ذلك هوية الناقل؛ (ه) 

التاريخ املتوقع لوصول الشحنة إىل وجهة الشحن املعتزمة؛ (و) 

السوق املعتزمة للبيع بالتجزئة أو االستعامل. (ز) 

يشرتط كل طرف، إذا أمكن،عىل باعة التبغ بالتجزئة وزارعي التبغ، باستثناء الزارعني التقليديني   -٤
العاملني عىل أساس غري تجاري، أن يحتفظوا بسجالت كاملة ودقيقة لجميع املعامالت التي 

يقومون بها طبقا لقوانينه الوطنية.

ألغراض تنفيذ الفقرة ١ يعتمد كل طرف التدابري الترشيعية أو التنفيذية أو اإلدارية أو غريها   -٥
من التدابري الفعالة التي تطالب مبا ييل:

االحتفاظ بجميع السجالت ملدة ال تقل عن أربع سنوات؛ (أ) 

إتاحة جميع السجالت للسلطات املختصة؛ (ب) 
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املحافظة عىل نسق السجالت وفقا ملا تقرره السلطات املختصة. (ج) 

ينشئ كل طرف، عند االقتضاء ورهنا بالقوانني الوطنية، نظاما لتبادل التفاصيل التي تحتوي   -٦
عليها جميع السجالت املحتفظ بها وفقا لهذه املادة مع سائر األطراف.

تسعى األطراف إىل التعاون مع بعضها البعض ومع املنظامت الدولية املختصة عىل التبادل   -٧
والتطوير التدريجيني للُنظم املحسنة لالحتفاظ بالسجالت.

املادة ١٠
التدابري األمنية والوقائية

منظمة  اتفاقية  وأغراض  الوطني  قانونه  مع  يتسق  مبا  االقتضاء،  طرف، حسب  كل  يشرتط   -١
الصحة العاملية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ، أن يتخذ جميع األشخاص الطبيعيني واالعتباريني، 
رهنا بأحكام املادة ٦، التدابري الالزمة للحيلولة دون تحويل منتجات التبغ إىل قنوات االتجار 

غري املرشوع، ويشمل ذلك جملة أمور منها ما ييل:

إبالغ السلطات املختصة مبا ييل: (أ) 

تحويل النقد عرب الحدود بالقدر املنصوص عليه يف القانون الوطني، أو بالدفع   ‘١’
عينيا عرب الحدود؛

جميع «املعامالت املشبوهة»؛  ‘٢’

توريد منتجات التبغ أو معدات الصنع فقط بالقدر الذي يتناسب مع الطلب عىل هذه  (ب) 
املنتجات داخل السوق املعتزمة للبيع بالتجزئة أو االستعامل.

منظمة  اتفاقية  وأغراض  الوطني  قانونه  مع  يتسق  مبا  االقتضاء،  كل طرف، حسب  يشرتط   -٢
الخاصة  املدفوعات  تتم  بأن  يُسمح  أال  التبغ،  مكافحة  بشأن  اإلطارية  العاملية  الصحة 
إال   ،٦ املادة  ألحكام  وفقا  االعتباريون،  أو  الطبيعيون  األشخاص  بها  يقوم  التي  باملعامالت 
املالية  املؤسسات  من  املرشوعة  الدفع  وبوسائل  الفاتورة،  يف  املحددتني  والقيمة  بالعملة 
القامئة يف اإلقليم الذي تنتمي إليه السوق املعتزمة، وال بأن تتم عن طريق أي نظام بديل 

آخر يتم به التحويل املايل.

يشرتط كل طرف أال يُسمح بأن تتم املدفوعات التي يؤديها األشخاص الطبيعيون أو االعتباريون،   -٣
وفقا ألحكام املادة ٦، فيام يتعلق باملواد التي تُستعمل يف صنع منتجات التبغ داخل واليته 
القضائية إال بالعملة والقيمة املحددتني يف الفاتورة، وبوسائل الدفع املرشوعة من املؤسسات 
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املالية القامئة يف اإلقليم الذي تنتمي إليه السوق املعتزمة، وال بأن تتم عن طريق أي نظام 
بديل آخر يتم به التحويل املايل.

املدنية  أو  الجنائية  لإلجراءات  املادة  هذه  لرشوط  مخالفة  أي  إخضاع  طرف  كل  يضمن   -٤
حسب  ذلك،  يف  مبا  عنها،  والرادعة  معها  واملتناسبة  الفعالة  وللجزاءات  املالمئة  أو اإلدارية 

االقتضاء،تعليق الرخصة أو إلغاؤها.

املادة ١١
البيع بواسطة شبكة اإلنرتنت أو وسائل االتصال

أو أي تكنولوجيا جديدة أخرى

معاملة  أية  يف  املنخرطني  والطبيعيني  االعتباريني  األشخاص  جميع  عىل  طرف  كل  يشرتط   -١
تتعلق مبنتجات التبغ بواسطة شبكة اإلنرتنت أو وسائل االتصال أو أي أساليب أخرى للبيع 
بهذا  املشمولة  الصلة  ذات  االلتزامات  بجميع  يتقيدوا  أن  جديدة،  تكنولوجيا  باستخدام 

الربوتوكول.

ينظر كل طرف يف حظر بيع منتجات التبغ بالتجزئة بواسطة شبكة اإلنرتنت أو وسائل االتصال   -٢
أو أي أساليب أخرى للبيع باستخدام تكنولوجيا جديدة.

املادة ١٢
املناطق الحرة والعبور الدويل

يفرض كل طرف، يف غضون ثالث سنوات من بدء نفاذ هذا الربوتوكول بالنسبة إليه، ضوابط   -١
ومنتجاته  بالتبغ  الخاصة  واملعامالت  التبغ  ومنتجات  التبغ  صنع  أشكال  جميع  عىل  فعالة 
الصلة، كام هو منصوص عليه يف هذا  التدابري ذات  باتخاذ جميع  الحرة، وذلك  املناطق  يف 

الربوتوكول.

يُحظر، فضال عن ذلك، خلط منتجات التبغ بأي منتجات أخرى غري منتجات التبغ يف حاوية   -٢
واحدة أو يف أية وحدة نقل مشابهة من هذا القبيل يف وقت الخروج من املناطق الحرة.

يتخذ كل طرف ويعتمد ويطبق، وفقا لقانونه الوطني، تدابري املراقبة والتحقق بشأن العبور   -٣
الصنع، طبقا ألحكام هذا  التبغ ومعدات  إقليمه، ملنتجات  العابر، داخل  الشحن  أو  الدويل 

الربوتوكول ومن أجل الحيلولة دون االتجار غري املرشوع بهذه املنتجات.
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املادة ١٣
املبيعات املعفاة من الرسوم الجمركية

يتخذ كل طرف تدابري فعالة إلخضاع أي مبيعات معفاة من الرسوم الجمركية لجميع أحكام   -١
هذا الربوتوكول ذات الصلة، مع مراعاة أحكام املادة ٦ من اتفاقية منظمة الصحة العاملية 

اإلطارية بشأن مكافحة التبغ.

يف موعد ال يتجاوز خمس سنوات من بدء نفاذ هذا الربوتوكول، يضمن اجتامع األطراف يف   -٢
دورته التالية إجراء البحوث املسندة بالبيّنات للتحقق من مدى االتجار غري املرشوع مبنتجات 
هذه  عىل  وبناء  الجمركية.  الرسوم  من  املعفاة  املنتجات  هذه  مببيعات  يتعلق  فيام  التبغ 

البحوث ينظر اجتامع األطراف يف اإلجراءات املناسبة يف هذا الصدد.
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الباب الرابع: األفعال املخالفة للقانون

املادة ١٤
الترصف غري املرشوع مبا يف ذلك األفعال اإلجرامية

يصدر كل طرف، رهنا باملبادئ األساسية لقانونه الداخيل، ما يلزم من تدابري ترشيعية وتدابري   -١
أخرى لجعل الترصفات التالية غري مرشوعة مبوجب قانونه الداخيل:

صنع التبغ أو منتجات التبغ أو معدات الصنع، أو بيعها بالجملة، أو الوساطة فيها، أو  (أ) 
بيعها، أو نقلها، أو توزيعها، أو تخزينها، أو شحنها، أو استريادها مبا يخالف نصوص هذا 

الربوتوكول؛

’١‘  صنع التبغ أو منتجات التبغ أو معدات الصنع، أو بيعها بالجملة، أو الوساطة  (ب) 
أو  أو استريادها،  أو شحنها،  تخزينها،  أو  توزيعها،  أو  نقلها،  أو  بيعها،  أو  فيها، 
الدمغات  أو دون  األخرى،  والجبايات  والرضائب  الرسوم  دفع  دون  تصديرها 
أو  أي عالمات  أو دون  الفريدة،  التوسيم  أو دون عالمات  املنطبقة،  الرضيبية 

بطاقات توسيم أخرى مقررة؛

’٢‘  أي أفعال أخرى لتهريب أو محاولة تهريب التبغ أو منتجات التبغ أو معدات   
الصنع ومل تشملها الفقرة (ب)(١)؛

الصنع، أو  معدات  أو  التبغ  منتجات  أو  التبغ  صنع  أشكال  من  آخر  ’١‘  أي شكل  (ج) 
تغليف التبغ الذي يحمل دمغات رضيبية مزيفة أو عالمات تعريف مميزة أو 

أي عالمات أو بطاقات توسيم أخرى الزمة مزيفة؛

التخزين،  أو  التوزيع،  أو  النقل،  أو  البيع،  أو  الوساطة،  أو  بالجملة،  ’٢‘  البيع   
أو الشحن، أو االسترياد أو التصدير فيام يتعلق بالتبغ املصنوع بشكل غري قانوين 
التي تحمل دمغات رضيبية  املنتجات  التبغ غري املرشوعة و/أو  و/أو منتجات 
مزيفة و/أو أي عالمات أو بطاقات توسيم أخرى الزمة مزيفة أو معدات الصنع 

غري املرشوعة؛

التوريد  سلسلة  عرب  التقدم  مجرى  يف  التبغ  غري  أخرى  مبنتجات  التبغ  منتجات  مزج  (د) 
ألغراض إخفاء أو متويه منتجات التبغ.

مزج منتجات التبغ مبنتجات غري التبغ مبا يخالف املادة ١٢-٢ من هذا الربوتوكول؛ (ه) 

فيها  تستخدم  أخرى  أساليب  أي  أو  االتصال  وسائل  أو  اإلنرتنت  شبكة  استخدام  (و) 
التكنولوجيات املتطورة لبيع منتجات التبغ مبا يخالف هذا الربوتوكول؛
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حصول أي شخص يحمل رخصة طبقا للامدة ٦ عىل تبغ أو منتجات تبغ أو معدات  (ز) 
صنع من أي شخص كان ينبغي أن يكون مرخصا طبقا للامدة ٦ ولكنه مل يرخص؛

إعاقة أداء أي موظف رسمي، أو أي موظف مكلف، لواجباته املتعلقة مبنع االتجار غري  (ح) 
املرشوع بالتبغ أو منتجات التبغ أو معدات الصنع أو لواجباته املتعلقة بالردع عن هذا 

االتجار غري املرشوع أو كشفه أو التحقيق فيه أو القضاء عليه؛

تقديم  عدم  أو  منقوصة،  أو  مضللة  أو  كاذبة  جوهرية  بيانات  أية  ’١‘  تقديم  (ط) 
أداء  عند  مكلف  موظف  أي  أو  رسمي  موظف  أي  إىل  مقررة  معلومات  أي 
واجباته املتعلقة مبنع االتجار غري املرشوع بالتبغ أو منتجات التبغ أو معدات 
الصنع أو واجباته املتعلقة بالردع عن هذا االتجار غري املرشوع أو كشفه أو 
عن  االمتناع  يف  للحق  مخالفا  ذلك  يكن  مل  ما  عليه،  القضاء  أو  فيه  التحقيق 

إدانة الذات؛

كميات  أو  أوصاف  عن  مبعلومات غري صحيحة  الرسمية  االستامرات  ’٢‘  اإلدالء يف   
أي معلومات أخرى  أو عن  الصنع،  أو معدات  التبغ  أو منتجات  التبغ  أو قيم 

محددة يف هذا الربوتوكول، لتحقيق أي من الغرضني التاليني:

التهرب من دفع الرسوم والرضائب والجبايات األخرى املنطبقة، أو (أ)    

بالتبغ  االتجار غري املرشوع  الالزمة ملنع  املراقبة  تدابري  بأي من  (ب)  املساس    
االتجار  هذا  عن  للردع  الالزمة  أو  الصنع،  معدات  أو  التبغ  أو منتجات 

غري املرشوع أو كشفه أو التحقيق فيه أو القضاء عليه؛

االحتفاظ  أو  الربوتوكول  هذا  يف  عليها  املنصوص  بالسجالت  االحتفاظ  ’٣‘  عدم   
بسجالت زائفة؛

غسل عائدات الترصف غري املرشوع املحدد كفعل إجرامي مبقتىض الفقرة ٢. (ي) 

يحدد كل طرف، رهنا باملبادئ األساسية لقانونه الداخيل، أن الترصفات غري املرشوعة املذكورة   -٢
يف الفقرة ١ أو أي ترصف آخر يتعلق بالتجارة غري املرشوع بالتبغ ومنتجات التبغ ومعدات 
الترشيعية  التدابري  ويتخذ  إجرامية،  أفعاال  الربوتوكول تشكل  أحكام هذا  يخالف  الصنع مبا 

وغريها الالزمة إلنفاذ هذا التحديد.

يبلغ كل طرف أمانة الربوتوكول مبا حدد ذلك الطرف أنه يشكل فعال إجراميا طبقا للفقرة ٢   -٣
من بني الترصفات غري املرشوعة املحددة يف الفقرتني ١ و ٢، ويزود األمانة بنسخ من قوانينه 
التي تفعل الفقرة ٢ أو بوصف لهذه القوانني، ومن أية تعديالت يدخلها عىل هذه القوانني 

فيام بعد.
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غري املرشوع  باالتجار  املتعلقة  اإلجرامية  األفعال  مكافحة  مجال  يف  الدويل  التعاون  لتعزيز   -٤
بالتبغ ومنتجات التبغ ومعدات الصنع تشجع األطراف عىل مراجعة قوانينها الوطنية بخصوص 
غسل األموال واملساعدة القانونية املتبادلة وتسليم املجرمني مع مراعاة االتفاقيات الدولية 

ذات الصلة والتي هي أطراف فيها، وذلك لضامن أنها فعالة يف إنفاذ هذا الربوتوكول.

املادة ١٥
مسؤولية األشخاص االعتباريني

القانونية، إلرساء مسؤوليات  مبادئه  يتفق مع  مبا  تدابري،  يلزم من  قد  ما  يعتمد كل طرف   -١
األشخاص االعتباريني عن الترصفات غري املرشوعة مبا يف ذلك األفعال اإلجرامية املحددة وفقا 

للقوانني الوطنية وللامدة ١٤ من هذا الربوتوكول.

رهنا باملبادئ القانونية لكل طرف، يجوز أن تكون مسؤولية األشخاص االعتباريني جنائية أو   -٢
مدنية أو إدارية.

ال تخل هذه املسؤولية مبسؤولية األشخاص الطبيعيني الذين يرتكبون الترصفات غري املرشوعة   -٣
هذا  من   ١٤ للامدة  ووفقا  الوطنية  واللوائح  القوانني  يف  املحددة  اإلجرامية  األفعال  أو 

الربوتوكول.

املادة ١٦
املالحقات القضائية والجزاءات

يعتمد كل طرف ما قد يلزم من تدابري، لقانونه الداخيل، لضامن إخضاع األشخاص الطبيعيني   -١
واالعتباريني الذين تلقى عليهم مسؤولية الترصفات غري املرشوعة، مبا فيها األفعال اإلجرامية 
فيها  مبا  ورادعة  ومتناسبة  فّعالة  جنائية  غري  أو  جنائية  ١٤لجزاءات  للامدة  وفقا  املحددة 

الجزاءات املالية.

الداخيل فيام  قانونه  يتيحها  تقديرية  قانونية  أن أي صالحيات  يسعى كل طرف إىل ضامن   -٢
األفعال  فيها  مبا  املرشوعة،  غري  الترصفات  الرتكابهم  لألشخاص  القضائية  باملالحقة  يتعلق 
إنفاذ  لتدابري  القصوى  الفعالية  اإلجرامية املحددة وفقا للامدة ١٤، متارس من أجل تحقيق 
إيالء  الترصفات غري املرشوعة مبا فيها األفعال اإلجرامية، مع  القانون التي تتخذ بشأن تلك 
االعتبار الواجب لرضورة ردع ارتكاب تلك الترصفات غري املرشوعة مبا يف ذلك األفعال املخالفة 

للقانون.
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ليس يف هذا الربوتوكول ما ميس باملبدأ القائل بأن توصيف الترصفات غري املرشوعة مبا فيها   -٣
املنطبقة  القانونية  الدفوع  وتوصيف  الربوتوكول  لهذا  وفقا  املحددة  اإلجرامية  األفعال 
الداخيل  القانون  الترصفات مقصور عىل  تحكم مرشوعية  التي  األخرى  القانونية  أو املبادئ 
للطرف وبوجوب مالحقة تلك الترصفات غري املرشوعة مبا فيها األفعال اإلجرامية واملعاقبة 

عليها وفقا لذلك القانون.

املادة ١٧
املدفوعات الخاصة باملضبوطات

ينبغي لألطراف، وفقا لقانونها الداخيل، أن تنظر يف اعتامد ما يلزم من التدابري الترشيعية والتدابري 
األخرى التي تخول السلطات املختصة تحصيل مبلغ يتناسب مع الرضائب والرسوم التي مل تُدفع 
من منتج أو صانع أو موزِّع أو مستورد أو مصّدر ملا ُضبط من تبغ و/أو منتجات تبغ و/أو معدات 

صنع.

املادة ١٨
التخلص أو اإلتالف

يُتلف كل ما يصادر من التبغ ومنتجات التبغ ومعدات الصنع باستخدام أساليب غري مرضة بالبيئة 
إىل أقىص حد ممكن، أو يجري التخلص منه وفقا للقانون الوطني.

املادة ١٩
أساليب التحري الخاصة

يتخذ كل طرف، إذا كانت املبادئ األساسية لنظامه القانوين الداخيل تسمح بذلك، ويف حدود   -١
إمكانياته، وبالرشوط املحددة يف قانونه الداخيل، ما يلزم من تدابري تتيح االستخدام املالئم 
ألسلوب التسليم املراقب، وكذلك الستعامل أساليب التحري الخاصة األخرى، حيثام اعتُربت 
جانب  من  املسترتة  والعمليات  الرتصد  أشكال  من  غريه  أو  اإللكرتوين  الرتصد  مثل  مالمئة، 
سلطاته املختصة داخل إقليمه بغرض املكافحة الفعالة لالتجار غري املرشوع بالتبغ أو منتجات 

التبغ أو معدات الصنع.

تشجع األطراف، بغية التحري عن األفعال اإلجرامية املحددة وفقا للامدة ١٤، عىل أن تربم،   -٢
عند الرضورة، اتفاقات أو ترتيبات مالمئة ثنائية أو متعددة األطراف الستخدام األساليب املُشار 

إليها يف الفقرة ١ يف سياق التعاون عىل الصعيد الدويل.
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يف غياب أي اتفاق أو ترتيب عىل النحو املبني يف الفقرة ٢ تُتخذ قرارات استخدام أساليب   -٣
التحري الخاصة هذه عىل الصعيد الدويل حسب كل حالة عىل حدة، ويجوز أن تراعى فيها، 
جانب  من  القضائية  الوالية  مبامرسة  املتعلقة  والتفاهامت  املالية  الرتتيبات  الرضورة،  عند 

األطراف املعنية.

تقر األطراف بأهمية ورضورة التعاون واملساعدة عىل الصعيد الدويل يف هذا املجال، وتتعاون   -٤
مع بعضها البعض ومع املنظامت الدولية عىل تنمية القدرة الالزمة لبلوغ املرامي املحددة يف 

هذه املادة.
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الباب الخامس: التعاون الدويل

املادة ٢٠
تبادل املعلومات العامة

عىل  املناسبة  املعلومات  األطراف  تقدم  الربوتوكول،  هذا  من  املنشودة  األغراض  لبلوغ   -١
استامرة التبليغ املنصوص عليها يف اتفاقية منظمة الصحة العاملية اإلطارية بشأن مكافحة 
الداخيل، وحسب االقتضاء، عن جملة أمور ومنها مسائل من قبيل  بالقانون  التبغ، ورهنا 

ما ييل:

بشكل مجّمع، التفاصيل الخاصة باملضبوطات من التبغ أو منتجات التبغ أو معدات  (أ) 
الصنع، وكمية وقيمة املضبوطات وأوصاف املنتجات، وتواريخ وأماكن الصنع؛ والرضائب 

املُتهرب من دفعها؛

استرياد التبغ أو منتجات التبغ أو معدات الصنع وتصديرها وعبورها ومبيعاتها املدفوعة  (ب) 
الرضائب ومبيعاتها املعفاة من الرسوم الجمركية، وكمية إنتاجها أو قيمته؛

االتجاهات السائدة وأساليب اإلخفاء وأساليب العمل املتبعة يف االتجار غري املرشوع  (ج) 
بالتبغ أو منتجات التبغ أو معدات الصنع؛

أي معلومات أخرى مناسبة حسبام تتفق عليه األطراف. (د) 

تتعاون األطراف مع بعضها البعض ومع املنظامت الدولية املختصة عىل بناء قدرة األطراف   -٢
عىل جمع املعلومات وتبادلها.

تعترب األطراف املعلومات املذكورة أعاله رسية والستعامل األطراف وحدها، ما مل يذكر الطرف   -٣
املرسل خالف ذلك.

املادة ٢١
تبادل املعلومات عن اإلنفاذ

سارية  دولية  معاهدة  أي  أو  الداخيل  بالقانون  ورهنا  االقتضاء  حسب  األطراف  تتبادل   -١
املعلومات الواردة أدناه، ومببادرة منها أو بناء عىل طلب من الطرف الذي يربر احتياجاته إىل 
هذه املعلومات للكشف عن االتجار غري املرشوع بالتبغ أو منتجات التبغ [أو معدات الصنع] 

أو للتحقيق يف هذا االتجار غري املرشوع:
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سجالت الرتخيص الخاصة باألشخاص الطبعيني واالعتباريني املعنيني؛ (أ) 

املعلومات الخاصة بتحديد ورصد ومقاضاة األشخاص الطبعيني أو االعتباريني الضالعني  (ب) 
يف االتجار غري املرشوع بالتبغ أو منتجات التبغ أو معدات الصنع؛

سجالت التحقيق واملقاضاة؛ (ج) 

الرسوم  من  املعفاة  واملبيعات  والصادرات  بالواردات  الخاصة  املدفوعات  سجالت  (د) 
الجمركية من التبغ أو منتجات التبغ أو معدات الصنع؛

التفاصيل الخاصة باملضبوطات من التبغ أو منتجات التبغ أو معدات الصنع، مبا يف ذلك  (ه) 
من معلومات مرجعية عن القضية حسب االقتضاء، وكمية وقيمة املضبوطات وأوصاف 
املنتجات، والكيانات الضالعة، وتواريخ وأماكن الصنع، وأساليب العمل مبا فيها وسائل 

النقل واإلخفاء والتوجيه والكشف.

تستعمل األطراف املعلومات الواردة إليها مبوجب هذه املادة حرصا لبلوغ األغراض املنشودة   -٢
من هذا الربوتوكول. ويجوز لألطراف أن تحدد عدم جواز مترير هذه املعلومات بال موافقة 

من الطرف الذي أرسل هذه املعلومات.

املادة ٢٢
تبادل املعلومات: رسية املعلومات وحاميتها

يعني كل طرف السلطات الوطنية املختصة التي يتم تزويدها بالبيانات املشار إليها يف املواد   -١
٢٠ و ٢١ و ٢٤، ويبلغ األطراف بهذا التعيني عن طريق أمانة االتفاقية.

يخضع تبادل املعلومات مبقتىض هذا الربوتوكول للقانون الداخيل فيام يتعلق بالرسية والخصوصية.   -٢
وعىل األطراف أن تحمي، وفقا ملا تتفق عليه فيام بينها، أي معلومات رسية يتم تبادلها.

املادة ٢٣
املساعدة والتعاون: التدريب واملساعدة التقنية

والتعاون يف املسائل العلمية والتقنية والتكنولوجية

تتعاون األطراف مع بعضها البعض و/أو عن طريق املنظامت الدولية واإلقليمية املختصة عىل   -١
العلمية والتقنية والتكنولوجية، من  التقنية والتعاون يف املسائل  التدريب واملساعدة  توفري 
أجل بلوغ األغراض املنشودة من هذا الربوتوكول، حسبام تتفق عليه فيام بينها. وقد تشمل 
وإنفاذ  املعلومات،  جمع  مجاالت  يف  املناسبة  التكنولوجيا  أو  الخربات  نقل  املساعدة  هذه 
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القوانني، واقتفاء األثر وتحديد املنشأ، وإدارة املعلومات، وحامية البيانات الشخصية، واملنع، 
والرتصد اإللكرتوين، وتحليالت الطب الرشعي، واملساعدة القانونية املتبادلة وتسليم املجرمني.

يجوز أن تربم األطراف، حسب االقتضاء،أي اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة األطراف أو   -٢
أي اتفاقات أو ترتيبات أخرى من أجل تعزيز التدريب واملساعدة التقنية والتعاون يف املسائل 
العلمية والتقنية والتكنولوجية مع مراعاة احتياجات األطراف من البلدان النامية واألطراف 

التي متر اقتصاداتها مبرحلة انتقالية.

للمنشأ  الدقيق  التحديد  إمكانيات  وبحث  تطوير  عىل  االقتضاء،  حسب  األطراف،  تتعاون   -٣
الجغرايف للتبغ املضبوط ومنتجات التبغ املضبوطة.

املادة ٢٤
املساعدة والتعاون: التحقيق يف األفعال املخالفة

للقانون ومقاضاة مرتكبيها

تتخذ األطراف، وفقا لقانونها الداخيل،جميع التدابري الرضورية، عند االقتضاء، لتعزيز التعاون   -١
الطبيعيني  األشخاص  منع  ألغراض  ثنائية  أو  إقليمية  أو  األطراف  متعددة  ترتيبات  بواسطة 
الصنع  أو معدات  التبغ  منتجات  أو  بالتبغ  املرشوع  االتجار غري  الضالعني يف  االعتباريني  أو 

وكشفهم والتحقيق معهم ومقاضاتهم ومعاقبتهم.

يكفل كل طرف أن تتعاون السلطات اإلدارية والتنظيمية والسلطات املعنية بإنفاذ القانون وسائر   -٢
السلطات املخصصة مبكافحة االتجار غري املرشوع بالتبغ أو منتجات التبغ أو معدات الصنع (مبا 
فيها السلطات القضائية، حيثام كان القانون الداخيل يسمح بذلك) وتتبادل املعلومات املناسبة 

عىل الصعيدين الوطني والدويل يف حدود الرشوط املنصوص عليها يف قانونه الداخيل.

املادة ٢٥
صون السيادة

تؤدي األطراف التزاماتها مبقتىض هذا الربوتوكول عىل نحو يتفق مع مبدأي املساواة يف السيادة   -١
والسالمة اإلقليمية للدول، ومع مبدأ عدم التدخل يف الشؤون الداخلية للدول األخرى.

ليس يف هذا الربوتوكول ما يعطي الحق ألي طرف يف أن يقوم يف إقليم دولة أخرى مبامرسة   -٢
الوالية القضائية وأداء الوظائف التي يقترص أداؤها حرصا عىل سلطات تلك الدولة األخرى 

مبقتىض قانونها الداخيل.
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املادة ٢٦
الوالية القضائية

اإلجرامية  األفعال  عىل  القضائية  واليته  لتأكيد رسيان  تدابري  من  يلزم  ما  طرف  كل  يعتمد   -١
املحددة وفقا للامدة ١٤ يف أي من الحالتني التاليتني:

عندما يُرتكب الفعل املخالف للقانون يف إقليم ذلك الطرف؛ أو (أ) 

عندما يُرتكب الفعل املخالف للقانون عىل منت سفينة ترفع علم ذلك الطرف أو عىل  (ب) 
منت طائرة مسجلة مبوجب قوانني ذلك الطرف وقت ارتكاب الفعل املخالف للقانون.

أي فعل  القضائية عىل  أيضا رسيان واليته  يؤكد  أن   ،٢٥ املادة  بأحكام  رهنا  للطرف،  يجوز   -٢
إجرامي من هذا القبيل يف الحاالت التالية:

عندما يُرتكب الفعل املخالف للقانون ضد ذلك الطرف؛ (أ) 

عديم  شخص  أو  الطرف  ذلك  مواطني  أحد  للقانون  املخالف  الفعل  يرتكب  عندما  (ب) 
الجنسية يوجد محل إقامته املعتاد يف إقليم ذلك الطرف؛ أو

عندما يكون الفعل املخالف للقانون واحدا من األفعال املخالفة للقانون املحددة وفقا  (ج) 
للامدة ١٤ ويُرتكب خارج إقليمه بهدف ارتكاب فعل مخالف للقانون داخل إقليمه 

من األفعال املخالفة للقانون املحددة وفقا للامدة ١٤.

ألغراض املادة ٣٠ يعتمد كل طرف ما قد يلزم من تدابري لتأكيد رسيان واليته القضائية عىل   -٣
املزعوم موجودا يف  الجاين  يكون  عندما  وذلك   ،١٤ للامدة  املحددة طبقا  اإلجرامية  األفعال 

إقليمه وال يقوم بتسليم ذلك الشخص بحجة وحيدة هي أنه من مواطنيه.

القضائية عىل  واليته  لتأكيد رسيان  تدابري  يلزم من  قد  ما  يعتمد كل طرف  أن  أيضا  يجوز   -٤
املزعوم موجودا يف  الجاين  يكون  عندما  وذلك   ،١٤ للامدة  املحددة طبقا  اإلجرامية  األفعال 

إقليمه وال يقوم بتسليمه.

إذا أُبلغ الطرف الذي ميارس واليته القضائية مبقتىض الفقرة ١ أو ٢، أو علم بطريقة أخرى، أن   -٥
طرفا أو أكرث من األطراف األخرى يجري تحقيقا أو يقوم مبقاضاة أو يتخذ إجراءا قضائيا بشأن 
الترصف ذاته، تتشاور السلطات املختصة التابعة لهذه األطراف فيام بينها، حسب االقتضاء، 

بهدف تنسيق ما تتخذه من إجراءات.

الربوتوكول دون مامرسة أي والية  العام ال يحول هذا  الدويل  القانون  دون املساس بقواعد   -٦
قضائية جنائية يؤكد الطرف رسيانها وفقا لقانونه الداخيل.
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املادة ٢٧
التعاون يف مجال إنفاذ القانون

أجل  من  الداخيل  واإلداري  القانوين  نظامه  مع  تتامىش  فعالة  تدابري  طرف  كل  يعتمد   -١
ما ييل:

القنوات  تلك  وإنشاء  املختصة،  ودوائره  ووكاالته  سلطاته  بني  االتصال  قنوات  تعزيز  (أ) 
عند الرضورة، من أجل تيسري تبادل املعلومات عىل نحو مؤمَّن ورسيع عن كل جوانب 

األفعال اإلجرامية املحددة وفقا للامدة ١٤؛

ضامن التعاون الفعال فيام بني السلطات والوكاالت، والجامرك، والرشطة وسائر وكاالت  (ب) 
إنفاذ القانون املختصة؛

التعاون مع األطراف األخرى عىل إجراء التحريات يف قضايا معينة فيام يتعلق باألفعال  (ج) 
اإلجرامية املحددة وفقا للامدة ١٤، وذلك بخصوص ما ييل:

للقانون وأماكن  املخالفة  األفعال  تلك  املشتبه يف ضلوعهم يف  ’١‘  هوية األشخاص   
وجودهم عادة وأنشطتهم، أو أماكن األشخاص املعنيني اآلخرين؛

’٢‘  حركة عائدات الجرائم أو املمتلكات املتأتية من ارتكاب تلك األفعال املخالفة   
للقانون؛

يُعتزم  أو  تستخدم  التي  األخرى  األدوات  أو  املعدات  أو  املمتلكات  ’٣‘  حركة   
استخدامها يف ارتكاب تلك األفعال املخالفة للقانون؛

القيام، عند االقتضاء، بتوفري البنود أو الكميات الالزمة من املواد ألغراض التحليل أو  (د) 
التحقيق؛

تسهيل التنسيق الفعال بني سلطاته ووكاالته ودوائره املختصة، وتشجيع تبادل العاملني  (ه) 
وغريهم من الخرباء، مبا يف ذلك ورهنا بوجود اتفاقات أو ترتيبات ثنائية بني األطراف 

املعنية، تعيني ضباط اتصال؛

املحددة  واألساليب  الوسائل  عن  األخرى  األطراف  مع  الصلة  ذات  املعلومات  تبادل  (و) 
التي يستخدمها األشخاص الطبيعيون أو االعتباريون يف ارتكاب هذه األفعال املخالفة 
للقانون، مبا يف ذلك وحسب االقتضاء، الطرق ووسائل النقل، واستخدام هويات مزيفة، 

أو وثائق محورة أو مزيفة، أو وسائل أخرى إلخفاء أنشطتهم؛

التدابري  من  وغريها  اإلدارية  التدابري  وتنسيق  الصلة  ذات  املعلومات  تبادل  (ز) 
املحددة وفقا  اإلجرامية  لألفعال  املبكر  االكتشاف  بغرض  االقتضاء  املتخذة حسب 

.١٤ للامدة 
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بغية وضع هذا الربوتوكول موضع النفاذ، تنظر األطراف يف إبرام اتفاقات أو ترتيبات ثنائية   -٢
تعديل  ويف  القانون،  بإنفاذ  املعنية  وكاالتها  بني  املبارش  التعاون  بشأن  األطراف  متعددة  أو 
تلك االتفاقات أو الرتتيبات وفقا لذلك إذا كانت موجودة بالفعل. وإذا مل تكن بني األطراف 
املعنية اتفاقات أو ترتيبات من هذا القبيل يجوز لألطراف أن تعترب هذا الربوتوكول أساس 
التعاون املشرتك يف مجال إنفاذ القانون فيام يتعلق باألفعال املخالفة للقانون املشمولة بهذا 
الرتتيبات،  أو  االتفاقات  من  تامة  استفادة  االقتضاء،  األطراف، حسب  وتستفيد  الربوتوكول. 
املعنية  وكاالتها  بني  التعاون  تعزيز  أجل  من  اإلقليمية،  أو  الدولية  املنظامت  ذلك  مبا يف 

بإنفاذ القانون.

تسعى األطراف إىل التعاون، يف حدود إمكانياتها، بغية التصدي ألنشطة االتجار غري املرشوع   -٣
عرب الحدود مبنتجات التبغ والتي تُرتكب بواسطة التكنولوجيا الحديثة.

املادة ٢٨
املساعدة اإلدارية املتبادلة

واإلدارية  القانونية  لُنظمها  وفقا  منها،  مببادرة  أو  الطلب  عند  البعض،  بعضها  األطراف  تزود 
ذات  القوانني  من  وغريها  الجمركية  للقوانني  السليم  التطبيق  تضمن  التي  باملعلومات  الداخلية، 
الصلة ويف إطار منع االتجار غري املرشوع بالتبغ أو منتجات التبغ أو معدات الصنع وكشف هذا 
املذكورة معلومات  املعلومات  األطراف  عليه ومكافحته. وتعترب  واملقاضاة  فيه  والتحقيق  االتجار 
رسية ومقيدة االستعامل، ما مل يحدد الطرف املرسل خالف ذلك. وميكن أن تشمل هذه املعلومات 

ما ييل:

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

االتجار غري املرشوع  املنطوية عىل  التي  الجديدة  الطرائق  أو  الوسائل  أو  االتجاهات  (ب) 
بالتبغ ومنتجات التبغ ومعدات الصنع؛

البضائع التي يُعرف أنها موضوع لالتجار غري املرشوع بالتبغ ومنتجات التبغ ومعدات  (ج) 
البضائع  تلك  وتخزين  ونقل  وتغليف  بوصف  الخاصة  التفاصيل  وكذلك  الصنع، 

واألساليب املتبعة فيام يتعلق بها؛

األشخاص الطبيعيون أو االعتباريون الذين يُعرف أنهم ارتكبوا فعال من األفعال املخالفة  (د) 
للقانون واملحددة طبقا للامدة ١٤ أو كانوا طرفا يف ارتكابها؛

أي بيانات أخرى تساعد الوكاالت املعينة عىل تقدير املخاطر املتعلقة مبراقبة سلسلة  (ه) 
التوريد وغري ذلك من أغراض اإلنفاذ.
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املادة ٢٩
املساعدة القانونية املتبادلة

التحقيقات  يف  املتبادلة  القانونية  املساعدة  من  قدر  أكرب  لبعض،  بعضها  األطراف،  تقدم   -١
واملالحقات واإلجراءات القضائية فيام يتصل باألفعال اإلجرامية املحددة وفقا للامدة ١٤ من 

هذا الربوتوكول.

تقدم املساعدة القانونية املتبادلة يف أقىص نطاق ممكن مبقتىض قوانني الطرف متلقي الطلب   -٢
واإلجراءات  واملالحقات  التحقيقات  فيام يخص  الصلة،  وترتيباته ذات  واتفاقاته  ومعاهداته 
القضائية املتعلقة بالجرائم التي يجوز تحميل أشخاص اعتباريني مسؤوليتها مبقتىض املادة ١٥ 

من هذا الربوتوكول يف الطرف مقدم الطلب.

من  ألي  املادة،  لهذه  وفقا  تقدم  التي  املتبادلة،  القانونية  املساعدة  تُطلب  أن  يجوز   -٣
األغراض التالية:

الحصول عىل أدلة أو أقوال من األشخاص؛ (أ) 

تسليم املستندات القضائية؛ (ب) 

تنفيذ عمليات التفتيش والضبط وتجميد األصول؛ (ج) 

فحص األشياء واملواقع؛ (د) 

تقديم املعلومات واألدلة والتقييامت التي يقوم بها الخرباء؛ (ه) 

تقديم أصول املستندات والسجالت ذات الصلة، مبا فيها السجالت الحكومية أو املرصفية  (و) 
أو املالية أو سجالت الرشكات أو األعامل، أو نُسخ مصدقة عنها؛

أو تحديد  األخرى  األشياء  أو  األدوات  أو  املمتلكات  أو  الجرائم  عائدات  التعرف عىل  (ز) 
منشئها ألغراض الحصول عىل أدلة؛

تيسري مثول األشخاص طواعية يف الطرف الطالب؛ (ح) 

أي نوع آخر من املساعدة ال يتعارض مع القانون الداخيل للطرف متلقي الطلب. (ط) 

ثنائية أو متعددة  الناشئة عن أي معاهدة أخرى،  بااللتزامات  املادة ما يخّل  ليس يف هذه   -٤
األطراف، تحكم أو ستحكم املساعدة القانونية املتبادلة كليّا أو جزئيّا.

تنطبق الفقرات من ٦ إىل ٢٤، عىل أساس املعاملة باملثل، عىل الطلبات املقدمة عمال بهذه   -٥
للمساعدة  باتفاق حكومي دويل  أو  املعنية غري مرتبطة مبعاهدة  األطراف  كانت  إذا  املادة 
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باتفاق حكومي دويل من هذا  املتبادلة. وإذا كانت األطراف مرتبطة مبعاهدة أو  القانونية 
القبيل، تطبق األحكام املقابلة يف تلك املعاهدة أو يف ذلك االتفاق الحكومي الدويل، ما مل 
بشدة عىل  األطراف  وتُشّجع  منها.  بدال   ٢٤ إىل   ٦ من  الفقرات  تطبيق  األطراف عىل  تتفق 

تطبيق هذه الفقرات إذا كانت تيّرس التعاون.

القانونية  املساعدة  طلبات  بتلقي  ومخولة  مسؤولة  تكون  مركزية  سلطة  األطراف  تعنّي   -٦
وحيثام  لتنفيذها.  املختصة  السلطات  إىل  بإحالتها  أو  الطلبات  تلك  بتنفيذ  وتقوم  املتبادلة 
املتبادلة،  القانونية  كان للطرف منطقة خاصة أو إقليم خاص ذو نظام مستقل للمساعدة 
جاز له أن يعنّي سلطة مركزية منفردة تتوىل املهام ذاتها فيام يتعلق بتلك املنطقة أو بذلك 
اإلقليم. وتكفل السلطات املركزية رسعة وسالمة تنفيذ الطلبات املتلقاة أو إحالتها. وحيثام 
السلطة  تلك  تشّجع  لتنفيذه،  مختصة  سلطة  إىل  الطلب  بإحالة  املركزية  السلطات  تقوم 
املختصة عىل تنفيذ الطلب برسعة وبصورة سليمة. ويخطر كل طرف رئيس أمانة االتفاقية 
باسم السلطة املركزية املعينة لهذا الغرض وقت قيامه بتصديق هذا الربوتوكول أو قبوله أو 
إقراره أو توكيده الرسمي أو االنضامم إليه. وتوجه طلبات املساعدة القانونية املتبادلة وأي 
مراسالت تتعلق بها إىل السلطات املركزية التي تعينها األطراف. وال ميس هذا الرشط بحق 
أي طرف يف أن يشرتط توجيه مثل هذه الطلبات واملراسالت إليه عرب القنوات الدبلوماسية، 
ويف الحاالت العاجلة، وحيثام تتفق األطراف املعنية، عن طريق املنظامت الدولية املناسبة، 

إن أمكن ذلك.

تقدم الطلبات كتابة أو، حيثام أمكن، بأي وسيلة تستطيع إنتاج سجل مكتوب بلغة مقبولة   -٧
لدى الطرف متلقي الطلب، وبرشوط تتيح لذلك الطرف أن يتحقق من صحته. ويخطر رئيس 
أمانة االتفاقية باللغة أو اللغات املقبولة لدى كل طرف لدى تصديقه عىل هذا الربوتوكول 
أو قبوله أو إقراره أو توكيده الرسمي أو االنضامم إليه. ويف الحاالت العاجلة، وحيثام تتفق 

األطراف عىل ذلك، يجوز أن تقدم الطلبات شفويا، عىل أن تؤكد كتابة عىل الفور.

يتضمن طلب املساعدة القانونية املتبادلة ما ييل:  -٨

هوية السلطة مقدمة الطلب؛ (أ) 

موضوع وطبيعة ما يتعلق به الطلب من تحقيق أو مالحقة قضائية أو إجراء قضايئ،  (ب) 
واسم ووظائف السلطة التي تتوىل التحقيق أو املالحقة القضائية أو اإلجراء القضايئ؛

تسليم  بغرض  املقدمة  بالطلبات  يتعلق  ما  باستثناء  الصلة،  ذات  للوقائع  ملخصا  (ج) 
مستندات قضائية؛

وصفا للمساعدة امللتمسة وتفاصيل أي إجراء معني يود الطرف الطالب اتباعه؛ (د) 
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هوية أي شخص معني ومكانه وجنسيته، حيثام أمكن ذلك؛ (ه) 

الغرض الذي تلتمس من أجله األدلة أو املعلومات أو التدابري؛ (و) 

أحكام القانون الداخيل ذات الصلة باألفعال اإلجرامية وعقوبتها. (ز) 

لتنفيذ  أنها رضورية  يبدو  إضافية عندما  أن يطلب معلومات  الطلب  متلقي  للطرف  يجوز   -٩
الطلب وفقا لقانونه الداخيل، أو عندما يكون من شأن تلك املعلومات أن تسهل ذلك التنفيذ.

ال يتعارض  الذي  وبالقدر  الطلب،  متلقي  للطرف  الداخيل  للقانون  وفقا  الطلب  ذ  ينفَّ  -١٠
يف  املحّددة  لإلجراءات  وفقا  اإلمكان،  وعند  الطلب  متلقي  للطرف  الداخيل  القانون  مع 

الطلب.

ال يجوز للطرف الطالب أن ينقل املعلومات أو األدلة التي يزوده بها الطرف متلقي الطلب،   -١١
أو أن يستخدمها يف تحقيقات أو مالحقات أو إجراءات قضائية غري تلك املذكورة يف الطلب، 
الطرف  مينع  ما  الفقرة  هذه  يف  وليس  الطلب.  متلقي  الطرف  من  املسبقة  املوافقة  دون 
متهم.  تربئة شخص  إىل  تؤدي  أدلة  أو  معلومات  عن  إجراءاته  يف  يكشف  أن  من  الطالب 
الكشف عنها  قبل  الطلب  متلقي  الطرف  بإخطار  الطالب  الطرف  يقوم  األخرية  ويف الحالة 
وأن يتشاور مع الطرف متلقي الطلب، إذا ما طُلب منه ذلك. وإذا تعّذر، يف حالة استثنائية، 
توجيه إخطار مسبق، يقوم الطرف الطالب بإبالغ الطرف متلقي الطلب، دون إبطاء، عن 

هذا الكشف.

الطلب  أن يحافظ عىل رسية  الطلب  الطرف متلقي  أن يشرتط عىل  الطالب  للطرف  يجوز   -١٢
ميتثل  أن  الطلب  متلقي  الطرف  عىل  تعذر  وإذا  لتنفيذه.  الالزم  القدر  باستثناء  ومضمونه، 

لرشط الرسية، فعليه أن يبلّغ الطرف الطالب بذلك عىل وجه الرسعة.

عندما يتعنّي سامع أقوال شخص موجود يف إقليم طرف، بصفة شاهد أو خبري، أمام السلطات   -١٣
القضائية لطرف آخر، حيثام أمكن ووفقا للمبادئ األساسية للقانون الداخيل، يجوز للطرف 
األول أن يسمح، بناء عىل طلب الطرف اآلخر، بعقد جلسة استامع عن طريق الفيديو إذا 
الطالب. ويجوز  الطرف  إقليم  مل يكن ممكنا أو مستصوبا مثول الشخص املعني بنفسه يف 
لألطراف أن تتفق عىل أن تتوىل إدارة جلسة االستامع سلطة قضائية تابعة للطرف الطالب 

وأن تحرضها سلطة قضائية تابعة للطرف متلقي الطلب.

يجوز رفض تقديم املساعدة القانونية املتبادلة:  -١٤

إذا مل يقدم الطلب وفقا ألحكام هذه املادة؛ (أ) 
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إذا رأى الطرف متلقي الطلب أن تنفيذ الطلب قد ميس سيادته أو أمنه أو نظامه العام  (ب) 
أو مصالحه األساسية األخرى؛

إذا كان من شأن القانون الداخيل للطرف متلقي الطلب أن يحظر عىل سلطاته تنفيذ  (ج) 
اإلجراء املطلوب بشأن أي فعل مامثل مخالف للقانون، إذا كان الفعل قيد التحقيق 

أو مالحقة أو إجراءات قضائية يف إطار واليته القضائية؛

عن  الطالب  البلد  يف  القصوى  العقوبة  فيها  تقل  بجرمية  يتعلق  الطلب  كان  حيثام  (د) 
السجن أو أي شكل آخر من أشكال الحرمان من الحرية ملدة سنتني، أو إذا رأى البلد 
خطورة  مع  يتناسب  ال  موارده  عىل  عبئا  يفرض  املساعدة  تقديم  أن  منه  املطلوب 

الجرمية؛ أو

الطلب فيام  للطرف متلقي  القانوين  النظام  تتعارض مع  للطلب  إذا كانت االستجابة  (ه) 
يتعلق باملساعدة القانونية املتبادلة.

تبنيَّ أسباب أي رفض لتقديم املساعدة القانونية املتبادلة.  -١٥

بدعوى  املادة  لهذه  وفقا  املتبادلة  القانونية  املساعدة  تقديم  ترفض  أن  لألطراف  يجوز  ال   -١٦
الرسية املرصفية.

ال يجوز لألطراف أن ترفض طلب مساعدة قانونية متبادلة ملجرد اعتبار أن الجرم ينطوي أيضا   -١٧
عىل مسائل مالية.

يجوز لألطراف أن ترفض تقديم املساعدة القانونية املتبادلة مبقتىض هذه املادة بحجة انتفاء   -١٨
التجريم. بيد أنه يجوز للطرف متلقي الطلب، عندما يرى ذلك مناسبا، أن يقدم  ازدواجية 
املساعدة، بالقدر الذي يقرره حسب تقديره، برصف النظر عام إذا كان الترصف ميثّل جرمية 

مبقتىض القانون الداخيل للطرف متلقي الطلب.

عىل الطرف متلقي الطلب أن ينفذ طلب املساعدة القانونية املتبادلة يف أقرب وقت ممكن،   -١٩
ل أن يورد  وأن يراعي إىل أقىص حد ممكن أي ُمهل زمنية يقرتحها الطرف الطالب، والتي يفضَّ
أسبابها يف الطلب ذاته. ويستجيب الطرف متلقي الطلب للطلبات املعقولة التي يتلقاها من 
الطرف الطالب بشأن التقدم املحرز يف معالجة الطلب. ويبلّغ الطرف الطالب الطرف متلقي 

الطلب، عىل وجه الرسعة، عندما تنتهي حاجته إىل املساعدة امللتمسة.

يجوز للطرف متلقي الطلب تأجيل املساعدة القانونية املتبادلة لكونها تتعارض مع تحقيقات   -٢٠
أو مالحقات أو إجراءات قضائية جارية.
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الفقرة ١٤، أو قبل تأجيل تنفيذه  عىل الطرف متلقي الطلب، قبل رفض أي طلب مبقتىض   -٢١
مبقتىض الفقرة ٢٠، أن يتشاور مع الطرف الطالب للنظر فيام إذا كان ميكن تقديم املساعدة 
بتلك  رهنا  املساعدة  الطالب  الطرف  قبل  فإذا  وأحكام.  رشوط  من  رضوريا  يراه  مبا  رهنا 

الرشوط، فعليه أن ميتثل لتلك الرشوط.

يتحمل الطرف متلقي الطلب التكاليف العادية لتنفيذ الطلب، ما مل يتفق الطرفان عىل غري   -٢٢
فيتشاور  عادية،  أو غري  نفقات ضخمة  أو ستستلزم  تستلزم  الطلب  تلبية  كانت  وإذا  ذلك. 
الطرفان لتحديد الرشوط واألحكام التي سينفذ الطلب مبقتضاها، وكذلك تحديد كيفية تحمل 

تلك التكاليف.

يف حالة تقديم طلب:  -٢٣

يوفر الطرف متلقي الطلب للطرف الطالب نسخا من السجالت أو الوثائق أو املعلومات  (أ) 
الحكومية املوجودة يف حوزته والتي يجيز قانونه الداخيل إتاحتها لعامة الناس؛

أو  كليا  الطالب،  الطرف  إىل  يقدم  أن  تقديره،  الطلب، حسب  متلقي  للطرف  يجوز  (ب) 
جزئيا، أو رهنا مبا يراه مناسبا من رشوط، نسخا من أي سجالت أو وثائق أو معلومات 

حكومية موجودة يف حوزته وال يجيز قانونه الداخيل إتاحتها لعامة الناس.

تنظر األطراف، حسب االقتضاء، يف إمكانية عقد اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة األطراف   -٢٤
تخدم تحقيق األغراض املتوخاة من أحكام هذه املادة، أو تضع هذه األحكام موضع التطبيق 

العميل، أو تعززها.

املادة ٣٠
تسليم املجرمني

تنطبق هذه املادة عىل األفعال اإلجرامية املحددة طبقا للامدة ١٤ من هذا الربوتوكول عندما:  -١

يكون الشخص املطلوب للتسليم موجودا يف إقليم الطرف متلقي الطلب؛ (أ) 

القانون  مبقتىض  عليه  معاقبا  التسليم  بشأنه  يلتمس  الذي  اإلجرامي  الفعل  يكون  (ب) 
الداخيل للطرف الطالب والطرف متلقي الطلب؛

عندما يكون الفعل املخالف للقانون معاقبا عليه مبدة قصوى من الحبس أو شكل آخر  (ج) 
من الحرمان من الحرية لفرتة ال تقل عن أربع سنوات أو بعقوبة أخرى أشد رصامة 
ومتعددة  ثنائية  املعنيان عمال مبعاهدات  الطرفان  عليه  يتفق  أقرص حسبام  فرتة  أو 

األطراف أو اتفاقات دولية أخرى.
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يعترب كل فعل من األفعال اإلجرامية التي تنطبق عليها هذه املادة مدرجا يف عداد األفعال   -٢
وتتعهد  األطراف.  بني  سارية  املجرمني  لتسليم  معاهدة  أي  يف  للتسليم  الخاضعة  اإلجرامية 
للتسليم يف أي معاهدة  الخاضعة  الجرائم  األطراف بإدراج هذه األفعال اإلجرامية يف عداد 

لتسليم املجرمني تربم فيام بينهـا.

إذا تلقى طرف يعلق تسليم املجرمني عىل رشط وجود معاهدة طلب التسليم من طرف آخر   -٣
للتسليم  القانوين  السند  الربوتوكول  يعترب هذا  أن  له  يجوز  تسليم،  يرتبط معه مبعاهدة  ال 

فيام يتعلق بتلك األفعال اإلجرامية التي تنطبق عليها هذه املادة.

عىل األطراف التي ال تعلق تسليم املجرمني عىل رشط وجود معاهدة أن تعترب تلك األفعال   -٤
اإلجرامية التي تنطبق عليها هذه املادة أفعاال تستوجب التسليم فيام بينها.

متلقي  للطرف  الداخيل  القانون  عليها  ينص  التي  للرشوط  خاضعا  املجرمني  تسليم  يكون   -٥
األدىن  بالحد  املتعلق  الرشط  ذلك  يف  مبا  املنطبقة،  املجرمني  تسليم  معاهدات  أو  الطلب 
يف  إليها  يستند  أن  الطلب  متلقي  للطرف  يجوز  التي  واألسباب  للتسليم  املسوغة  للعقوبة 

رفض التسليم.

تسعى األطراف، رهنا بقوانينها الداخلية، إىل تعجيل إجراءات التسليم وتبسيط ما يتصل بها   -٦
من متطلبات إثباتية تتعلق بأي فعل إجرامي تنطبق عليه هذه املادة.

يتعلق  الشخص فيام  بتسليم ذلك  إقليمه  املزعوم يف  الجاين  الذي يوجد  الطرف  إذا مل يقم   -٧
بأفعال إجرامية تنطبق عليها هذه املادة، لسبب وحيد هو كونه أحد مواطنيه، وجب عليه، 
إىل  له  مربر  ال  إبطاء  دون  القضية  يحيل  أن  التسليم،  يطلب  الذي  الطرف  بناء عىل طلب 
سلطاته املختصة بغرض املالحقة القضائية. وتتخذ تلك السلطات قرارها وتضطلع بإجراءاتها 
لذلك  الداخيل  القانون  أخرى ذات طابع مامثل مبقتىض  أي جرمية  الشأن يف حالة  كام هو 
الطرف. وتتعاون األطراف املعنية مع بعضها البعض، وخصوصا يف الجوانب اإلجرائية واملتعلقة 

باألدلة، ضامنا لفعالية تلك املالحقة القضائية.

إذا كان القانون الداخيل ال يجيز للطرف تسليم أحد مواطنيه أو استسالمه بأي صورة من   -٨
نتيجة  الصادر عليه  الحكم  الطرف لقضاء  الشخص إىل ذلك  الصور إال برشط أن يعاد ذلك 
ويتفق  أجلها  من  استسالمه  أو  الشخص  ذلك  تسليم  طُلب  التي  اإلجراءات  أو  للمحاكمة 
مناسبا  يريانه  ما  الخيار وعىل  الشخص عىل هذا  تسليم  الذي طلب  والطرف  الطرف  ذلك 
من الرشوط األخرى، يعترب ذلك التسليم أو االستسالم املرشوط كافيا للوفاء بااللتزام املبني 

يف الفقرة ٧.
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املطلوب  الشخص  أن  بحجة  تنفيذ حكم قضايئ،  بغرض  تقدميه  تم  تسليم،  رُفض طلب  إذا   -٩
تسليمه من مواطني الطرف متلقي الطلب، وجب عىل الطرف متلقي الطلب، إذا كان قانونه 
وبناء عىل طلب من  القانون،  ذلك  يتفق ومقتضيات  ذلك  كان  وإذا  بذلك  يسمح  الداخيل 
الطرف الطالب، أن ينظر يف تنفيذ الحكم الصادر مبقتىض القانون الداخيل للطرف الطالب، 

أو تنفيذ ما تبقى من العقوبة املحكوم بها.

التي تنطبق  تُكفل ألي شخص تُتخذ يف حقه إجراءات بخصوص أي من األفعال اإلجرامية   -١٠
بجميع  التمتع  ذلك  يف  مبا  اإلجراءات،  مراحل  كل  يف  منصفة  معاملة  املادة  هذه  عليها 
الحقوق والضامنات التي ينص عليها القانون الداخيل للطرف الذي يوجد ذلك الشخص يف 

إقليمه.

إذا كانت  بالتسليم  التزاما  يفرض  أنه  عىل  الربوتوكول  هذا  يف  حكم  أي  تفسري  يجوز  ال   -١١
مالحقة  بغرض  مقدم  الطلب  أن  لالعتقاد  وجيهة  دواٍع  الطلب  متلقي  الطرف  لدى 
أو  العرقي  أصله  أو  أو جنسيته  ديانته  أو  أو عرقه  نوع جنسه  أو معاقبة شخص بسبب 
الشخص ألي سبب من  ذلك  للطلب سيلحق رضرا مبركز  االمتثال  أو أن  السياسية،  آرائه 

تلك األسباب.

ال يجوز لألطراف أن ترفض طلب تسليم ملجرد أن الفعل املخالف للقانون يُعترب أيضا منطويا   -١٢
عىل مسائل مالية.

عىل الطرف متلقي الطلب أن يتشاور قبل رفض التسليم، حسب االقتضاء، مع الطرف الطالب   -١٣
ليك يتيح له فرصة واسعة لعرض آرائه ولتقديم املعلومات ذات الصلة بادعاءاته.

تسعى األطراف إىل إبرام اتفاقات أو ترتيبات ثنائية ومتعددة األطراف لتنفيذ تسليم املجرمني   -١٤
أو برتتيب حكومي دويل  الطرفان ملزمني مبعاهدة قامئة  أو تعزيز فاعليته، وحيثام كانت 
تنطبق  الدويل  الحكومي  الرتتيب  ذلك  أو  املعاهدة  تلك  من  املقابلة  األحكام  فإن  قائم 
أو ذلك  املعاهدة  تلك  من  بدال   ١٣ إىل   ١ من  الفقرات  تطبيق  عىل  الطرفان  يتفق  مل  ما 

الرتتيب
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املادة ٣١
التدابري التي تضمن تسليم املجرمني

يجوز للطرف متلقي الطلب، رهنا بأحكام قانونه الداخيل وما يرتبط به من معاهدات لتسليم   -١
املجرمني، وبناء عىل طلب من الطرف الطالب، أن يحتجز الشخص املطلوب تسليمه واملوجود 
يف إقليمه، أو أن يتخذ تدابري مناسبة أخرى لضامن حضوره إجراءات التسليم، متى اقتنع بأن 

الظروف تسّوغ ذلك وبأنها ظروف ملحة.

يُبلغ الطرف الطالب بالتدابري املتخذة وفقا للفقرة ١، دون تأخري ووفقا للقانون الوطني.  -٢

يحق ألي شخص تتخذ بشأنه التدابري املشار إليها يف الفقرة ١:  -٣

أن يتصل دون تأخري بأقرب ممثل مختص للدولة التي يحمل جنسيتها أو، للدولة التي  (أ) 
يقيم يف إقليمها عادة، إذا كان عديم الجنسية؛

أن يزوره ممثل لتلك الدولة. (ب) 
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الباب السادس: التبليغ

املادة ٣٢
التبليغ وتبادل املعلومات

يقدم كل طرف إىل اجتامع األطراف، عن طريق أمانة االتفاقية، تقارير دورية عن تنفيذه لهذا   -١
الربوتوكول.

من  جزءا  التقارير  هذه  وتشكل  التقارير.  هذه  ومحتوى  نسق  األطراف  اجتامع  يحدد   -٢
مكافحة  بشأن  اإلطارية  العاملية  الصحة  منظمة  باتفاقية  الخاصة  العادية  التبليغ  استامرة 

التبغ.

يتم تحديد محتوى التقارير الدورية املشار إليها يف الفقرة ١، مع مراعاة جملة أمور تشمل   -٣
ما ييل:

املعلومات عن التدابري الترشيعية أو التنفيذية أو اإلدارية أو التدابري األخرى املتخذة  (أ) 
من أجل تنفيذ هذا الربوتوكول؛

املعلومات، حسب االقتضاء، عن أي قيود أو عقبات صودفت يف تنفيذ هذا الربوتوكول  (ب) 
وعن التدابري املتخذة لتذليل تلك العقبات؛

املعلومات املناسبة، حسب االقتضاء، عن املساعدة املالية والتقنية املقدمة أو املتلقاة  (ج) 
أو املطلوبة من أجل األنشطة املتعلقة بالقضاء عىل االتجار غري املرشوع مبنتجات التبغ؛

املعلومات املحددة يف املادة ٢٠. (د) 

البيانات  جمع  بالفعل  فيها  يتم  التي  الحاالت  يف  الجهود  هذه  ازدواجية  األطراف  اجتامع  يتالىف 
املناسبة يف إطار آلية التبليغ الخاصة مبؤمتر األطراف.

ينظر اجتامع األطراف، عمال باملادتني ٣٣ و٣٦، يف الرتتيبات الرامية إىل مساعدة األطراف من   -٤
الوفاء  طلبها، عىل  بناء عىل  انتقالية،  اقتصاداتها مبرحلة  متر  التي  واألطراف  النامية  البلدان 

بالتزاماتها مبقتىض هذه املادة.

والخصوصية.  الرسية  بشأن  الوطني  للقانون  املواد،  تلك  مبقتىض  املعلومات  تبليغ  يخضع   -٥
وتحمي األطراف، حسبام تتفق عليه فيام بينها، أي معلومات رسية يتم تبليغها أو تبادلها.
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الباب السابع: الرتتيبات املؤسسية
واملوارد املالية

املادة ٣٣
اجتامع األطراف

الجتامع  األوىل  الدورة  االتفاقية  أمانة  وتعقد  األطراف.  اجتامع  املادة  هذه  مبقتىض  يُنشأ   -١
األطراف مبارشة قبل أو بعد الدورة العادية ملؤمتر األطراف التي تيل بدء نفاذ الربوتوكول.

بعد ذلك تعقد أمانة االتفاقية الدورات العادية الجتامع األطراف مبارشة قبل أو بعد الدورات   -٢
العادية ملؤمتر األطراف.

تُعقد الدورات االستثنائية الجتامع األطراف يف أي وقت آخر يعتربه االجتامع رضوريا، أو بناء   -٣
عىل طلب كتايب من أي طرف رشيطة أن يحظى بتأييد ثُلث األطراف عىل األقل يف غضون ستة 

شهور من إرسال أمانة االتفاقية الطلب إىل األطراف.

العاملية  الصحة  منظمة  اتفاقية  يف  األطراف  ملؤمتر  املالية  والالئحة  الداخيل  النظام  ينطبق   -٤
اإلطارية بشأن مكافحة التبغ، بعد إدخال ما يلزم من تعديالت، عىل اجتامع األطراف، وذلك 

ما مل يقرر اجتامع األطراف خالف ذلك.

يستعرض اجتامع األطراف بانتظام، أوال بأول، تنفيذ الربوتوكول، ويتخذ ما يلزم من قرارات   -٥
لتعزيز تنفيذه بفعالية.

يبت اجتامع األطراف يف جدول وآلية املساهامت الطوعية املقدرة عىل األطراف يف الربوتوكول   -٦
لتفعيل الربوتوكول، كام يبت يف املوارد األخرى املمكنة لتنفيذه.

يعتمد اجتامع األطراف، يف كل دورة عادية وبتوافق اآلراء، ميزانية وخطة عمل للفرتة املالية   -٧
املمتدة حتى الدورة العادية التالية، عىل أن تكونا غري ميزانية وخطة عمل اتفاقية منظمة 

الصحة العاملية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ.

FCTC Arabic-17042013.indd   42FCTC Arabic-17042013.indd   42 30.04.13   11:4830.04.13   11:48



بروتوكول القضاء عىل االتجار غري املرشوع مبنتجات التبغ

43

املادة ٣٤
األمانـة

أمانة االتفاقية هي أمانة هذا الربوتوكول.  -١

تضطلع أمانة االتفاقية فيام يخص دورها بوصفها أمانة هذا الربوتوكول بالوظائف التالية:  -٢

اتخاذ الرتتيبات الالزمة لعقد دورات اجتامع األطراف وأي هيئات فرعية وأفرقة عاملة  (أ) 
وهيئات وآليات أخرى ينشئها اجتامع األطراف، وتقديم الخدمات إليها حسب االقتضاء؛

تلقي التعليقات بشأن التقارير املتلقاة عمال بأحكام هذا الربوتوكول وتحليلها وإحالتها  (ب) 
تبادل  وتيسري  األطراف  اجتامع  وإىل  االقتضاء  حسب  املعنية  األطراف  إىل  وتقدميها 

املعلومات بني األطراف؛

تقديم الدعم إىل األطراف، وخصوصا األطراف من البلدان النامية واألطراف التي متر  (ج) 
اقتصاداتها مبرحلة انتقالية، ويف تجميع وتبليغ وتبادل املعلومات الالزمة طبقا ألحكام 
هذا الربوتوكول، واملساعدة عىل تحديد املوارد املتاحة لتيسري الوفاء بااللتزامات مبقتىض 

هذا الربوتوكول؛

األطراف  اجتامع  من  بتوجيه  الربوتوكول  هذا  مبقتىض  أنشطتها  عن  التقارير  إعداد  (د) 
وتقدميها إليه؛

املختصة  املنظامت  مع  الالزم  التنسيق  بتأمني  األطراف،  اجتامع  من  بتوجيه  القيام،  (ه) 
الدولية والحكومية الدولية ذات الطابع اإلقليمي وغريها من الهيئات؛

تعاقدية  أو  إدارية  ترتيبات  من  يلزم  ما  عىل  األطراف،  اجتامع  من  بتوجيه  التعاقد،  (و) 
حسب االقتضاء لالضطالع بوظائفها عىل نحو فعال بوصفها أمانة هذا الربوتوكول؛

واملنظامت  الدولية  الحكومية  املنظامت  من  املقدمة  الطلبات  واستعراض  تلقي  (ز) 
غري الحكومية الراغبة يف أن تعتمد بصفة مراقب يف اجتامع األطراف، مع الحرص يف 
الوقت ذاته عىل أال تكون منتسبة لدوائر صناعة التبغ، وذلك الستعراض هذه الطلبات 

يك ينظر فيها اجتامع األطراف؛

أخرى  وظائف  وأي  الربوتوكول  هذا  مبوجب  املحددة  األخرى  األمانة  وظائف  أداء  (ح) 
يحددها اجتامع األطراف.
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املادة ٣٥
العالقات بني اجتامع األطراف
واملنظامت الحكومية الدولية

الجتامعات  الربوتوكول،يجوز  هذا  من  املنشود  الغرض  لبلوغ  الالزم  واملايل  التقني  للتعاون  توفريا 
األطراف أن تلتمس تعاون املنظامت املختصة الدولية والحكومية الدولية ذات الطابع اإلقليمي، مبا 

فيها املؤسسات املالية واإلمنائية.

املادة ٣٦
املوارد املالية

تقر األطراف بأهمية دور املوارد املالية يف بلوغ الغرض املنشود من هذا الربوتوكول، وتسلم   -١
لبلوغ  التبغ  مكافحة  بشأن  اإلطارية  العاملية  الصحة  منظمة  اتفاقية  من   ٢٦ املادة  بأهمية 

األغراض املنشودة من االتفاقية.

هذا  من  املنشود  الغرض  بلوغ  إىل  الرامية  الوطنية  ألنشطته  املايل  الدعم  طرف  كل  يقدم   -٢
الربوتوكول، وفقا لخططه وأولوياته وبرامجه الوطنية.

ودون  واإلقليمية  الثنائية  القنوات  استخدام  تعزيز  عىل  االقتضاء،  حسب  األطراف،  تعمل   -٣
اإلقليمية وسائر القنوات املتعددة األطراف لتوفري التمويل الالزم لتدعيم قدرة األطراف من 
البلدان النامية واألطراف التي متر اقتصاداتها مبرحلة انتقالية عىل بلوغ األغراض املنشودة من 

هذا الربوتوكول.

دون اإلخالل بأحكام املادة ١٨، ورهنا بالقوانني والسياسات الوطنية، تشجع األطراف حسب   -٤
االقتضاء عىل أن تستخدم أي عائدات جرائم ناشئة عن االتجار غري املرشوع بالتبغ ومنتجات 

التبغ ومعدات الصنع، من أجل بلوغ األغراض املحددة يف هذا الربوتوكول.

الطابع  وذات  اإلقليمي  الطابع  ذات  الدولية  الحكومية  املنظامت  يف  املمثلة  األطراف  تقوم   -٥
تقديم  عىل  الكيانات  هذه  بتشجيع  الصلة،  ذات  واإلمنائية  املالية  املؤسسات  الدويل،ويف 
املساعدة املالية إىل األطراف من البلدان النامية واألطراف التي متر اقتصاداتها مبرحلة انتقالية، 
ملساعدتها عىل الوفاء بالتزاماتها مبقتىض هذا الربوتوكول، وذلك دون تقييد حقوق املشاركة يف 

هذه املنظامت.
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تتفق األطراف عىل ما ييل:  -٦

أن تساعد األطراف عىل الوفاء بالتزاماتها مبقتىض هذا الربوتوكول، وأن تحشد وتستخدم  (أ) 
جميع املوارد ذات الصلة املحتملة والراهنة واملتاحة لألنشطة املتعلقة ببلوغ الغرض 
املنشود من هذا الربوتوكول لصالح جميع األطراف، والسيام األطراف من البلدان النامية 

واألطراف التي متر اقتصاداتها مبرحلة انتقالية؛

أن تسدي أمانة االتفاقية املشورة إىل األطراف من البلدان النامية واألطراف التي متر  (ب) 
اقتصاداتها مبرحلة انتقالية، بناء عىل طلبها، بشأن مصادر التمويل املتاحة لتسهل عليها 

الوفاء بالتزاماتها مبقتىض هذا الربوتوكول.

التي  بااللتزامات  بتحّمل أي تكاليف مرتبطة  التبغ  يجوز أن تطالب األطراف دوائر صناعة   -٧
تعهدت بها األطراف لبلوغ األغراض املنشودة من هذا الربوتوكول، وذلك طبقا للامدة ٥-٣ من 

اتفاقية منظمة الصحة العاملية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ.

تحاول األطراف وفقا لقوانينها الداخلية أن متول بنفسها تنفيذ هذا الربوتوكول، مبا يف ذلك   -٨
فرض الرضائب وأشكال الرسوم األخرى عىل منتجات التبغ.
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الباب الثامن: تسوية النزاعات

املادة ٣٧
تسوية النزاعات

إن املادة ٢٧ من اتفاقية منظمة الصحة العاملية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ هي التي تحكم تسوية 
النزاعات التي تنشأ بني األطراف فيام يتعلق بتفسري هذا الربوتوكول أو تطبيقه.

الباب التاسع: وضع الربوتوكول

املادة ٣٨
إدخال التعديالت عىل هذا الربوتوكول

يجوز ألي طرف اقرتاح إدخال تعديالت عىل هذا الربوتوكول.  -١

يقوم اجتامع األطراف بالنظر يف التعديالت املدخلة عىل هذا الربوتوكول واعتامدها. وتتوىل   -٢
أمانة االتفاقية إرسال نص أي تعديل مقرتح لهذا الربوتوكول إىل األطراف قبل ستة أشهر عىل 
األقل من الدورة التي يقرتح اعتامده فيها. كام تتوىل أمانة االتفاقية إبالغ املوقعني عىل هذا 

الربوتوكول بالتعديالت املقرتحة وكذلك إبالغ الوديع بها للعلم.

تبذل األطراف قصارى جهدها للتوصل إىل اتفاق بتوافق اآلراء عىل أي تعديل يُقرتح إدخاله   -٣
عىل هذا الربوتوكول. وإذا استُنفدت كل الجهود الرامية إىل تحقيق توافق اآلراء دون التوصل 
الحارضة  األطراف  أصوات  أرباع  ثالثة  بأغلبية  أخري،  كمالذ  التعديل،  يُعتمد  اتفاق  أي  إىل 
واملصوتة»  الحارضة  «األطراف  مصطلح  يعني  املادة  هذه  وألغراض  الدورة.  يف  واملصوتة 
األطراف الحارضة التي تديل بصوت مؤيد أو معارض. وتتوىل أمانة االتفاقية إبالغ الوديع بأي 

تعديل معتمد، ليعممه عىل جميع األطراف بغرض قبوله.

تودع لدى الوديع صكوك القبول التي تتعلق بأي تعديل. ويبدأ نفاذ أي تعديل معتمد وفقا   -٤
الوديع صك  استالم  تاريخ  التسعني من  اليوم  قبلته يف  التي  األطراف  إىل  بالنسبة   ٣ للفقرة 

القبول من جانب ما ال يقل عن ثلثي األطراف.
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يبدأ نفاذ التعديل بالنسبة إىل أي طرف آخر يف اليوم التسعني من تاريخ إيداع هذا الطرف   -٥
صك قبوله للتعديل املذكور لدى الوديع.

املادة ٣٩
اعتامد وتعديل مالحق هذا الربتوكول

يجوز ألي طرف تقديم اقرتاحات إلضافة ملحق إىل هذا الربوتوكول واقرتاح إدخال تعديالت   -١
عىل مالحق هذا الربوتوكول.

تقترص املالحق عىل القوائم واالستامرات وأي مواد وصفية أخرى تتعلق باملسائل اإلجرائية أو   -٢
العلمية أو التقنية أو اإلدارية.

تُقرتح مالحق هذا الربتوكول وتعديالتها وتُعتمد ويبدأ نفاذها وفقا لإلجراءات املنصوص عليها   -٣
يف املادة ٣٨.
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الباب العارش: األحكام الختامية

املادة ٤٠
التحفظات

ال يجوز إبداء أي تحفظات عىل هذا الربوتوكول.

املادة ٤١
االنسحاب

يجوز ألي طرف أن ينسحب من الربوتوكول يف أي وقت بعد ميض سنتني عىل تاريخ بدء نفاذ   -١
الربوتوكول بالنسبة إىل ذلك الطرف، وذلك بإشعار كتايب يوجه إىل الوديع.

يرسي أي انسحاب من هذا القبيل لدى انقضاء سنة واحدة من تاريخ استالم الوديع إشعار   -٢
االنسحاب، أو يف أي تاريخ الحق لذلك يحدد يف إشعار االنسحاب.

التبغ  مكافحة  بشأن  اإلطارية  العاملية  الصحة  منظمة  اتفاقية  من  ينسحب  أي طرف  يُعترب   -٣
منسحبا أيضا من هذا الربوتوكول وذلك اعتبارا من تاريخ انسحابه من اتفاقية منظمة الصحة 

العاملية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ.

املادة ٤٢
حق التصويت

لكل طرف من أطراف هذا الربوتوكول صوت واحد، باستثناء ما تنص عليه الفقرة ٢.  -١

متارس منظامت التكامل االقتصادي اإلقليمي، فيام يتعلق  باملسائل املندرجة ضمن اختصاصها،   -٢
يف  أطراف  هي  التي  األعضاء  دولها  لعدد  مساٍو  األصوات  من  بعدد  التصويت  يف  حقها 
الربوتوكول. وال متارس أي منظمة من هذا القبيل حقها يف التصويت يف حالة مامرسة أي دولة 

من دولها األعضاء حقها يف التصويت، والعكس صحيح.
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املادة ٤٣
التوقيع

يُفتح باب التوقيع عىل هذا الربوتوكول لجميع األطراف يف اتفاقية منظمة الصحة العاملية اإلطارية 
١١ كانون  إىل  من١٠  جنيف  يف  العاملية  الصحة  ملنظمة  الرئييس  املقر  يف  التبغ  مكافحة  بشأن 
الثاين/ ٩ كانون  الرئييس لألمم املتحدة يف نيويورك، حتى  الثاين/يناير ٢٠١٣، وبعد ذلك يف املقر 

يناير ٢٠١٤.

املادة ٤٤
التصديق أو القبول أو املوافقة أو التأكيد الرسمي أو االنضامم

يخضع هذا الربوتوكول لتصديق الدول أو قبولها أو موافقتها أو انضاممها، وللتأكيد الرسمي   -١
اتفاقية  يف  األطراف  اإلقليمي  االقتصادي  التكامل  منظامت  قبل  من  إليه  االنضامم  أو  عليه 
منظمة الصحة العاملية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ. ويُفتح باب االنضامم إليه اعتبارا من 
اليوم الذي ييل موعد إغالق باب التوقيع عليه. وتودع صكوك التصديق أو القبول أو املوافقة 

أو التأكيد الرسمي أو االنضامم لدى الوديع.

تكون أي منظمة من منظامت التكامل االقتصادي اإلقليمي، تصبح طرفا دون أن يكون أي   -٢
من دولها األعضاء طرفا، ملزمة بجميع االلتزامات املرتتبة عىل هذا الربوتوكول. أما يف حالة 
املنظمة ودولها األعضاء  أو أكرث من دولها األعضاء طرفا فإن  التي تكون واحدة  املنظامت 
تبت يف مسؤوليات كل منها عن أداء التزاماتها مبوجب هذا الربوتوكول. ويف هذه الحاالت 
يف  عليها  املنصوص  الحقوق  واحد  آن  يف  متارس  أن  األعضاء  لدولها  وال  للمنظمة  ال يحق 

هذا الربوتوكول.

تعلن منظامت التكامل االقتصادي اإلقليمي يف صكوكها املتعلقة بالتأكيد الرسمي أو يف صكوك   -٣
الربوتوكول. وعىل هذه  يحكمها هذا  التي  باملسائل  يتعلق  فيام  اختصاصها  انضاممها مدى 
املنظامت أيضا أن تبلغ الوديع بأي تعديل جوهري ملدى اختصاصها، وعىل الوديع بدوره أن 

يبلغ األطراف بذلك.
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بروتوكول القضاء عىل االتجار غري املرشوع مبنتجات التبغ

املادة ٤٥
بدء النفاذ

للتصديق  األربعني  الصك  إيداع  تاريخ  بعد  التسعني  اليوم  يف  الربوتوكول  هذا  نفاذ  يبدأ   -١
أو القبول أو املوافقة أو التأكيد الرسمي أو االنضامم لدى الوديع.

يبدأ نفاذ هذا الربوتوكول بالنسبة إىل كل طرف من األطراف يف اتفاقية منظمة الصحة العاملية   -٢
اإلطارية بشأن مكافحة التبغ يصدق عىل هذا الربوتوكول أو يقبله أو يوافق عليه أو يؤكده 
رسميا أو ينضم إليه بعد استيفاء الرشوط املحددة يف الفقرة ١ بخصوص بدء النفاذ، ويبدأ 
نفاذ هذا الربوتوكول يف اليوم التسعني بعد تاريخ إيداع صك تصديقه أو قبوله أو موافقته أو 

انضاممه أو تأكيده الرسمي.

ألغراض هذه املادة ال يُعترب أي صك تودعه أي منظمة تكامل اقتصادي إقليمي إضافة إىل   -٣
الصكوك املودعة من قبل الدول األعضاء يف تلك املنظمة.

املادة ٤٦
الوديع

األمني العام لألمم املتحدة هو الوديع لهذا الربوتوكول.

املادة ٤٧
حجية النصوص

والصينية  العربية  نصوصه  املتحدة،وتتساوى  لألمم  العام  األمني  لدى  الربوتوكول  هذا  أصل  يودع 
واإلنكليزية والفرنسية والروسية واإلسبانية يف الحجية.
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املرفق ١
قــرار FCTC/COP5(1) بروتوكول القضاء عىل االتجار

غري املرشوع مبنتجات التبغ

مؤمتر األطراف،

إذ يساوره بالغ القلق من أن االتجار غري املرشوع مبنتجات التبغ يساعد عىل انتشار وباء التبغ، وهو مشكلة 
عاملية لها عواقب وخيمة عىل الصحة العمومية وتستدعي التصدي لها داخلياً ودولياً بفعالية وعىل النحو 

املالئم والشامل؛

وإذ يضع يف اعتباره املادة ١٥ من اتفاقية منظمة الصحة العاملية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ، والتي تقر 
بعدة أمور منها أن القضاء عىل جميع أشكال االتجار غري املرشوع مبنتجات التبغ من العنارص األساسية يف 

مكافحة التبغ؛

وإذ يذكِّر بالقرار FCTC/COP2(12) الذي أنشئت مبقتضاه هيئة التفاوض الحكومية الدولية بهدف صياغة 
مسّودة بروتوكول بشأن االتجار غري املرشوع مبنتجات التبغ والتفاوض عليه، بحيث يستند إىل أحكام املادة 
اآلخران  القراران  وكذلك  ويكملها،  التبغ  مكافحة  بشأن  اإلطارية  العاملية  الصحة  منظمة  اتفاقية  من   ١٥

FCTC/COP3(6) وFCTC/COP4(11) اللذين يبينان التقدم املحرز أثناء املفاوضات؛

وإذ يثني عىل العمل الذي اضطلعت به هيئة التفاوض الحكومية الدولية املعنية بوضع بروتوكول بشأن 
االتجار غري املرشوع مبنتجات التبغ، والذي متخض عن مسّودة بروتوكول القضاء عىل االتجار غري املرشوع 

مبنتجات التبغ، الواردة يف الوثيقة FCTC/COP/5/6؛

شامل  بربوتوكول  التبغ  مكافحة  بشأن  اإلطارية  العاملية  الصحة  منظمة  اتفاقية  تكملة  بأن  منه  واقتناعاً 
عواقب  من  عليها  يرتتب  وملا  التبغ  مبنتجات  املرشوع  غري  لالتجار  للتصدي  وفعالة  قوية  وسيلة  سيشكل 

وخيمة،

يعتمد، وفقاً للامدة ٣٣ من اتفاقية منظمة الصحة العاملية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ، بروتوكول   -١
القضاء عىل االتجار غري املرشوع مبنتجات التبغ املرفق بهذا القرار؛

يناشد جميع األطراف يف اتفاقية منظمة الصحة العاملية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ أن تنظر يف   -٢
التوقيع عىل الربوتوكول أو التصديق عليه أو قبوله أو املوافقة عليه أو تأكيده رسمياً أو االنضامم إليه 

يف أقرب فرصة، وذلك يك يبدأ نفاذ الربوتوكول بأرسع ما ميكن.
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املرفق ٢
تاريخ املفاوضات الخاصة بالربوتوكول

يف عام ٢٠٠٦، وأثناء االجتامع األول ملؤمتر األطراف الذي أعقب بدء نفاذ اتفاقية املنظمة اإلطارية، ناقشت 
األطراف الربوتوكوالت التي ميكن وضعها لالتفاقية. وكان االتجار غري املرشوع مبنتجات التبغ من بني املجاالت 
التي اتفقت األطراف عىل إمكانية وضع بروتوكول فيها، وبناًء عىل ذلك أنشأ مؤمتر األطراف فريق خرباء 
إلعداد قالب لربوتوكول ممكن يف هذا املجال. وعرض فريق الخرباء تقريره عىل مؤمتر األطراف يف دورته 

الثانية التي ُعقدت عام ٢٠٠٧.

واعرتافاً بأن العمل التعاوين رضوري للقضاء عىل االتجار غري املرشوع قام مؤمتر األطراف، يف دورته الثانية، 
العضوية لجميع األطراف من أجل صياغة بروتوكول بشأن  بإنشاء هيئة تفاوض حكومية دولية مفتوحة 
املنظمة  اتفاقية  من   ١٥ املادة  أحكام  إىل  يستند  بشأنه،  والتفاوض  التبغ  مبنتجات  املرشوع  غري  االتجار 

اإلطارية ويكملها.

وُعقدت كل دورات هيئة التفاوض الخمس يف جنيف بسويرسا. وقد ُعقدت الدورة األويل لهيئة التفاوض يف 
الفرتة من ١١ إىل ١٥ شباط/ فرباير ٢٠٠٨. وكان أساس املفاوضات هو القالب الخاص بربوتوكول القضاء عىل 
االتجار غري املرشوع مبنتجات التبغ، بالصيغة التي اقرتحها فريق الخرباء. وانتُخب السيد يان والتون-جورج، 
لهيئة التفاوض، وانتُخب كل من الدكتور جواد اللوايت (عامن)، والدكتور إ.  ممثل االتحاد األورويب، رئيساً 
(الهند)، والسيدة ل. أسيدو (غانا)، والسيد ج. مارتني (واليات  خاراميللو (املكسيك)، والسيد ب. كريشنا 
ميكرونيزيا املوحدة)، نواباً للرئيس. وعقب الدورة األوىل قام السيد والتون-جورج بصياغة «نص الرئيس» 

وراعى فيه التعليقات التي أبدتها األطراف أثناء الدورة األوىل.

الفرتة من ٢٠ إىل ٢٥ ترشين األول/ أكتوبر ٢٠٠٨، وشكل نص  التفاوض يف  الثانية لهيئة  الدورة  وُعقدت 
الرئيس أساس املفاوضات. وقدمت هيئة التفاوض تقريراً عن التقدم املحرز إىل الدورة الثالثة ملؤمتر األطراف 
(١٧-٢٢ ترشين الثاين/ نوفمرب ٢٠٠٨، دوربان، جنوب أفريقيا). وطلب املؤمتر من هيئة التفاوض أن تواصل 

عملها وأن تقدم مسوَّدة الربوتوكول إىل دورته الرابعة.

وبناًء عىل طلب مؤمتر األطراف أيضاً ُعقدت مشاورات إقليمية لألقاليم الستة كافة يف الفرتة الفاصلة بني 
اإلسالمية  إيران  بجمهورية  طهران  يف  املشاورات  وأُجريت  التفاوض.  لهيئة  الثالثة  والدورة  الثانية  الدورة 
(إقليم  باملكسيك  ستي  ومكسيكو  األورويب)،  واإلقليم  األفريقي  (اإلقليم  وجنيف  املتوسط)،  رشق  (إقليم 

األمريكتني)، وبيجينغ بالصني (إقليم غرب املحيط الهادئ)، ودكا يف بنغالديش (إقليم جنوب رشق آسيا).

وأعدت األمانة أيضاً ورقات خرباء بخصوص املسائل التقنية يك تشكل الوثائق املرجعية للمناقشات يف الدورة 
الثالثة لهيئة التفاوض: جدوى إنشاء نظام دويل القتفاء األثر وتحديد املنشأ، والعواقب القانونية إلمكانية 
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حظر بيع منتجات التبغ عرب اإلنرتنت؛ والرأي القانوين بشأن نطاق الربوتوكول؛ وتقدير املتطلبات املحتملة 
عىل املستوى الوطني إلنشاء نظام دويل القتفاء األثر وتحديد املنشأ.

وفيام يتعلق بالدورة الثالثة لهيئة التفاوض (٢٨ حزيران/ يونيو – ٥ متوز/ يوليو ٢٠٠٩) أعد الرئيس نسخة 
منقحة لنص الرئيس راعى فيها املناقشات التي ُعقدت أثناء الدورة الثانية لهيئة التفاوض وورقات الخرباء 
والرأي القانوين. وشكل نص الرئيس املنقح أساس املناقشات يف الدورة الثالثة لهيئة التفاوض. وانتخبت هيئة 
التفاوض مجدداً السيد والتون-جورج رئيساً. أما نواب الرئيس الذين انتخبتهم هيئة التفاوض فهم الدكتور 
ت. فينيت (بابوا غينيا الجديدة)، والسيد ھ. محمد (ملديف)، والسيدة ل. أسيدو (غانا)، التي حل محلها 
الدكتور م. أنيبويزي (نيجرييا) يف الدورة الرابعة لهيئة التفاوض، والدكتور ي. املنصوري (اإلمارات العربية 

املتحدة)، والدكتور ج. ريغالدو بينيدا (املكسيك).

ومتخضت الدورة الثالثة عن نص تفاويض اتفقت هيئة التفاوض عىل أن يشكل أساس مواصلة املفاوضات.

وأنشأت هيئة التفاوض فريقي صياغة عمال يف الفرتة الفاصلة بني دورتيها الثالثة والرابعة واقرتحا نصاً للمواد 
املتعلقة مبراقبة سلسلة التوريد، ومسائل القانون الجنايئ، واملساعدة القانونية املتبادلة، وتسليم املجرمني، 
(نيجرييا)  أنيبويزي  م.  الدكتور  الفريقني  وترأس  الرابعة.  الدورة  أثناء  املفاوضات  مواصلة  لتيسري  وذلك 

والسيدة إ. دميوين دي سيلفا (رسي النكا).

التفاويض  النص  الوفود أحكام  التفاوض (١٤-٢١ آذار/ مارس ٢٠١٠)، ناقشت  الرابعة لهيئة  الدورة  وأثناء 
وكذلك اقرتاحات فريقي الصياغة. وعند اختتام الدورة قررت هيئة التفاوض أن تويص مؤمتر األطراف بأن 
الذي أحرزته هيئة  التقدم  الربوتوكول  الرابعة. وأظهر نص مسوَّدة  الربوتوكول يف دورته  دة  ينظر يف مسوَّ
التفاوض حتى ذلك الحني، وتم التوصل إىل توافق يف اآلراء عىل ٢٦ حكامً بينام ظل ٢٣ حكامً قيد النقاش. 
األحكام  ومعظم  املنشأ،  وتحديد  األثر  باقتفاء  الخاصة  األحكام  الخصوص،  وجه  اآلراء عىل  توافق  وشمل 
املتعلقة بالرتخيص. ومع ذلك ظل عدد من املسائل الهامة واإلشكالية دون أن يُبت فيه. وفيام يخص عدة 

مسائل التمست هيئة التفاوض إرشادات مؤمتر األطراف، مبا يف ذلك ما يتعلق بطريقة متويل الربوتوكول.

وأقر مؤمتر األطراف بالتقدم الذي أحرزته هيئة التفاوض ومدد واليتها إىل دورة ختامية تُعقد يف أوائل عام 
دة الربوتوكول إىل دورته الخامسة يك ينظر فيه. وأنشأ املؤمتر أيضاً  ٢٠١٢، وطلب منها أن تقدم نص مسوَّ
فريقاً عامالً غري رسمي يك يعد االقرتاحات ويضع النص املمكن، وذلك لتيسري التفاوض يف الدورة الخامسة 

لهيئة التفاوض.

وقام الفريق العامل غري الرسمي، الذي ضم ممثلني من ٣٠ طرفاً (خمسة أطراف من كل إقليم من أقاليم 
املنظمة)، بعقد دورتني (جنيف، ٤-٨ متوز/ يوليو، و١٩-٢٣ أيلول/ سبتمرب ٢٠١١) وترأسه الدكتور ننتافارن 
فيشيت– فاداكان (تايلند). وأعد الفريق، وفقاً لواليته، نصاً ممكناً ملواد الباب الثالث من الربوتوكول، بشأن 
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مراقبة سلسلة التوريد، التي مل يكن قد اتُفق عليها بعد، ووضع اقرتاحات بخصوص مسائل أخرى تندرج 
املجرمني  املتبادلة وتسليم  القانونية  املساعدة  وإدراج  الربوتوكول  ضمن واليته، مبا يف ذلك طريقة متويل 

ضمن مسوَّدة الربوتوكول.

وُعقدت الدورة الخامسة لهيئة التفاوض يف الفرتة من ٢٩ آذار/ مارس إىل ٤ نيسان/ أبريل ٢٠١٢. وثبتت 
هيئة التفاوض السيد والتون–جورج رئيساً، وحل السيد أ. ت. فايريكا (جزر كوك) محل الدكتور ت. فينيت 

(بابوا غينيا الجديدة)، وحل السيد م. كبري (نيجرييا) محل الدكتور م. أنيبويزي (نيجرييا) كنائبني للرئيس.

وبعد أربع سنوات وخمس دورات من املفاوضات ويف ٤ نيسان/ أبريل ٢٠١٢ توصلت الوفود يف الدورة 
م إىل مؤمتر األطراف للنظر فيه أثناء دورته  الخامسة لهيئة التفاوض إىل توفق يف اآلراء عىل النص الذي يقدَّ
الخامسة. وروعيت يف النص أيضاً التعليقات التي أبدتها األطراف بشأن الرتجمة العربية والصينية والفرنسية 

والروسية واألسبانية للنص اإلنكليزي، وفقاً لقرار هيئة التفاوض.

التفاوض  لهيئة  الخامسة  الدورة  يف  اآلراء  بتوافق  الربوتوكول  اُعتمد   ٢٠١٢ نوفمرب  الثاين/  ١٢ ترشين  ويف 
(سول، جمهورية كوريا، ١٢-١٧ ترشين الثاين/ نوفمرب ٢٠١٢). وبهذا أصبح أول بروتوكول التفاقية املنظمة 

اإلطارية ومعاهدة دولية جديدة يف حد ذاته.

وفُتح باب التوقيع عىل الربوتوكول يف ١٠ كانون الثاين/ يناير ٢٠١٣ يف املقر الرئييس ملنظمة الصحة العاملية 
بجنيف. وشارك أكرث من ٥٠ طرفاً يف هذا الحدث الذي وقع فيه عىل الربوتوكول ١٢ طرفاً ميثلون أقاليم 
املنظمة الستة كافة، كام وقع عليه يف اليوم التايل طرف آخر. واألطراف البالغ عددها ١٣ طرفاً هي: الصني، 
فرنسا، الغابون، ليبيا، ميامنار، نيكاراغوا، بنام، جمهورية كوريا، جنوب أفريقيا، الجمهورية العربية السورية، 
تونس، تركيا، أوروغواي. وظل باب التوقيع عىل الربوتوكول مفتوحاً يف مقر األمم املتحدة يف نيويورك، وذلك 

حتى ٩ كانون الثاين/ يناير ٢٠١٤.

ويُعد بروتوكول القضاء عىل االتجار غري املرشوع مبنتجات التبغ عالمة بارزة يف مجال تعزيز العمل الدويل 
ملكافحة التبغ، كام أنه صك قانوين جديد يف مجال الصحة العمومية. وهو يكمل اتفاقية املنظمة اإلطارية 
بأداة شاملة ملجابهة االتجار غري املرشوع مبنتجات التبغ والقضاء عليه يف خامتة املطاف، ولتعزيز األبعاد 

القانونية للتعاون الصحي الدويل.
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املرفق ٣
املادة ١٥ من اتفاقية منظمة الصحة العاملية

اإلطارية بشأن مكافحة التبع

تقر األطراف بأن القضاء عىل جميع أشكال االتجار غري املرشوع مبنتجات التبغ، مبا يف ذلك التهريب   -١
الوطني ذي الصلة وتنفيذه، باإلضافة إىل االتفاقات  القانون  والصنع غري املرشوع والتقليد، ووضع 

دون اإلقليمية واإلقليمية والعاملية، عنارص أساسية يف مكافحة التبغ.

يتخذ كل طرف وينفذ تدابري ترشيعية أو تنفيذية أو إدارية أو التدابري الفعالة األخرى لضامن وضع   -٢
عالمة لكل علب أو عبوات منتجات التبغ وأي شكل من أشكال التغليف الخارجي لهذه املنتجات 
واالتفاقات  الوطني  للقانون  وطبقاً  التبغ،  منتجات  مصدر  تحديد  يف  األطراف  مساعدة  بغية 
االختالف ورصد  نقطة  تحديد  األطراف عىل  الصلة، مساعدة  ذات  األطراف  املتعددة  أو  الثنائية 
يعمل كل طرف عىل  القانوين. وعالوة عىل ذلك،  التبغ ووضعها  وتوثيق ومراقبة حركة منتجات 

ما ييل:

اشرتاط أن تحمل وحدات علب وعبوات منتجات التبغ املعدة لالستعامل بالتجزئة وبالجملة  (أ) 
واملبيعة يف سوقه املحلية، البيان التايل: « ال يسمح بالبيع إال يف (يدرج اسم البلد أو الوحدة 
دون الوطنية أو اإلقليمية أو االتحادية)» أو أن تحمل أي عالمة فعلية أخرى تحدد الوجهة 
النهائية أو تساعد السلطات عىل تحديد ما إذا كان املنتج مطروحاً بصورة قانونية للبيع يف 

السوق املحلية؛

النظر، حسب االقتضاء، يف وضع نظام عميل القتفاء أثر املُنتج وتحديد منشئه يكون من شأنه  (ب) 
زيادة تأمني نظام التوزيع، واملساعدة يف إجراء التحقيقات املتعلقة باالتجار غري املرشوع.

يشرتط كل طرف أن تُعرض معلومات التغليف أو العالمات املحددة يف الفقرة ٢ من هذه املادة يف   -٣
شكل مقروء و/ أو ترد باللغة أو اللغات الرئيسية للبلد.

يعمل كل طرف، من أجل القضاء عىل االتجار غري املرشوع مبنتجات التبغ، عىل ما ييل:  -٤

غري  االتجار  ذلك  يف  مبا  الحدود،  عرب  التبغ  مبنتجات  االتجار  عن  البيانات  وجمع  رصد  (أ) 
املرشوع، وتبادل املعلومات فيام بني السلطات الجمركية والرضيبية وغريها من السلطات، 
املعنية  األطراف  املتعددة  أو  الثنائية  واالتفاقات  الوطني  للقانون  وطبقاً  االقتضاء،  حسب 

السارية؛

غري  االتجار  ملكافحة  مالمئة  انتصاف  وسبل  عقوبات  عىل  تنص  ترشيعات  تشديد  أو  سن  (ب) 
املرشوع مبنتجات التبغ، مبا فيها السجائر املقلدة واملحظورة؛
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املقلدة  والسجائر  املصادرة  التصنيع  معدات  كل  إتالف  لضامن  املالمئة  الخطوات  اتخاذ  (ج) 
بالبيئة، حيثام كان ذلك ممكناً  أساليب ال ترض  باستخدام  التبغ  واملحظورة وسائر منتجات 

عملياً أو التخلص منها طبقاً للقانون الوطني؛

اتخاذ وتنفيذ تدابري لرصد وتوثيق ومراقبة تخزين وتوزيع منتجات التبغ املحتفظ بها أو التي  (د) 
يتم نقلها يف ظل تعليق دفع الرضائب أو الرسوم، يف حدود واليته القضائية؛

اتخاذ تدابري، حسب االقتضاء، للتمكني من مصادرة اإليرادات املتأتية من االتجار غري املرشوع  (ه) 
مبنتجات التبغ.

تقدم األطراف املعلومات املجموعة مبوجب الفقرتني الفرعيتني ٤(أ) و٤(د) من هذه املادة حسبام   -٥
يكون مناسباً بشكلها املجمع يف تقاريرها الدورية املقدمة إىل مؤمتر األطراف عمال باملادة ٢١.

الوطنية، وكذلك  الهيئات  التعاون بني  الوطنية،  لقوانينها  تشّجع األطراف، حسب االقتضاء، ووفقاً   -٦
وإقامة  التحقيقات  بإجراء  يتعلق  فيام  والدولية،  منها  اإلقليمية  الدولية  الحكومية  املنظامت  بني 
التبغ. ويوىل  االتجار غري املرشوع مبنتجات  القضاء عىل  القضائية، من أجل  الدعاوى واملحاكامت 
اهتامم خاص للتعاون عىل املستويني اإلقليمي ودون اإلقليمي ملحاربة االتجار غري املرشوع مبنتجات 

التبغ.

يعمل كل طرف عىل اتخاذ وتنفيذ تدابري أخرى، تشمل منح الرتاخيص، عند االقتضاء، من أجل مراقبة   -٧
أو تنظيم إنتاج منتجات التبغ وتوزيعها من أجل منع االتجار غري املرشوع.
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املرفق ٤
املادة ٣٣ من اتفاقية منظمة الصحة العاملية

اإلطارية بشأن مكافحة التبع

يجوز ألي طرف أن يقرتح بروتوكوالت. وينظر مؤمتر األطراف يف مثل هذه املقرتحات.  -١

يجوز ملؤمتر األطراف أن يعتمد بروتوكوالت لهذه االتفاقية. وعند اعتامد هذه الربوتوكوالت تُبذل كل   -٢
الجهود املمكنة من أجل التوصل إىل توافق يف اآلراء. وإذا استنفدت كل الجهود الرامية إىل تحقيق 
توافق يف اآلراء دون التوصل إىل أي اتفاق، يُعتمد الربوتوكول، كمالذ أخري، بأغلبية ثالثة أرباع أصوات 
األطراف الحارضة واملصوتة يف الدورة. وألغراض هذه املادة فإن عبارة األطراف الحارضة واملصوتة 

تعني األطراف الحارضة التي تديل بصوت إيجايب أو سلبي.

انعقاد  األمانة تعميم نص أي بروتوكول مقرتح عىل األطراف قبل ستة أشهر عىل األقل من  تتوىل   -٣
الدورة التي يقرتح أن يتم فيها اعتامده.

ال يجوز إال ألطراف هذه االتفاقية وحدها أن تكون أطرافاً يف أي بروتوكول.  -٤

يكون أي بروتوكول لالتفاقية ملزماً لألطراف يف ذلك الربوتوكول دون غريها من األطراف. وال يجوز إالّ   -٥
لألطراف يف بروتوكول ما اتخاذ قرارات بشأن املسائل املتعلقة حرصاً بالربوتوكول املعني.

تحدد مقتضيات بدء نفاذ أي بروتوكول مبوجب ذلك الصك.  -٦
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