تتعلق هذه الوثيقة بالمادة  5من جدول األعمال المؤقت

الدورة الخامسة لمؤتمر أطراف اإلتفاقية اإلطارية لمكافحة التبغ
كوريا الجنوبيية – سيول 1121/22/21-21

خلفية تحالف االتفاقية اإلطارية
الشركاء المحتملين لتنفيذ بروتوكول االتجار غير المشروع للتبغ

مقدمة
هناك العديد من الشراكات المحتملة لتنفيذ بروتوكول االتفاقية اإلطارية في القضاء على االتجار غير المشروع لمنتجات التبغ (المعروف
عموما باسم  .)ITPالتنفيذ يتطلب خبرات لمواضيع مخصصة من خارج المجتمع الصحي .الشركاء المحتملين الواردون في هذه الوثيقة لديهم
مجموعة واسعة من الخبرات و البنية التحتية والخبرة والموارد األخرى إلرجراء عمليات تقييم االتتيارجات ،وصياغة األنظمة والتشريعات،
وتنفيذ المعاهدات والصكوك األخرى ،وتوفير التدريب في تلك التخصصات بدررجة عالية من التخصص .وقد أظهرت بعض التزامات طويلة
األرجل في تجارة التبغ ،والضرائب و االتجار غير المشروع ومكافحة غسيل األموال.
بطبيعة الحال ،قبل الدخول في ترتيبات التعاون مع أي من هؤالء الشركاء المحتملين ،تحتاج األطراف لتقييم العوامل المختلفة  -بما في ذلك
نجاتات دوائر صناعة التبغ في تحقيق التأثير على منظمات محددة.
المنظمات العالمية
مكتب األمم المتحدة للمخدرات التحكم ()UNODC
معلومات إضافية
http://www.unodc.org/unodc/en/about-unodc/index.html?ref=menutop
العضوية :يختلف تسب الموضوع.
تعليق :إن  UNODCهو الشريك الطبيعي وكيان آخر لألمم المتحدة .والمكتب لديه خبرة في تنفيذ المعاهدات والبروتوكوالت ،بما في ذلك
اتفاقية األمم المتحدة المتعلقة بمكافحة الجريمة المنظمة ( )UNTOCواتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد ( .)UNCACمن شأنها أن تكون
مفيدة في تجربة تنفيذ  .ITPكما أن لديها خبرة في تطوير األنظمة والتشريعات التي من شأنها أن تكون مفيدة على ورجه الخصوص.
وباإلضافة إلى ذلك ،أنشأ  UNODCالبنى التحتية التي يمكن تقاسمها مع  .ITPوهناك شراكة وثيقة مع  UNODCلتفادي االزدوارجية في
الجهود وتحفظ ألمانة االتفاقية اإلطارية من إنشاء هياكل مكررة في رجنيف ،والذي يمكن أن يؤدي إلى نفقات غير ضرورية UNODC .له
أيضا نقاط اتصال في مختلف الوكاالت الوطنية التي من شأنها أن تكون مفيدة في إرجراء عمليات تقييم لالتتيارجات وتنفيذ االتفاقية اإلطارية.
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منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ()OECD
معلومات إضافيةhttp://www.oecd.org/tax/taxandcrime ،http://www.oecd.org/about :
العضوية 43 :بلدا.
تعليق :منظمة التعاون والتنمية تشارك في العديد من األهداف ومن الواضح انها مشتركة مع االتفاقية اإلطارية ،خاصة بجوانب كثيرة من
 ITPالمتعلقة الضرائب ،والضرائب والجرائم االقتصادية األخرى؛ مكافحة غسل األموال ،ومكافحة الفساد .وكانت منظمة التعاون والتنمية
نشطة مع فرق العمل المعنية باإلرجراءات المالية (انظر أدناه) ،وتدات االستخبارات المالية الوطنية ،وتدات االستخبارات المالية (انظر
مناقشة مجموعة إيغمونت) والمنظمة العالمية للجمارك ( .)WCOالشفافية هي سمة رئيسية في برامج مكافحة الفساد في منظمة التعاون
والتنمية .يمكن لمنظمة التعاون والتنمية توفير الوصول إلى مجموعة واسعة من الخبراء ومسؤولين تكوميين رفيعي المستوى.
منظمة الجمارك العالمية ()WCO
معلومات اضافية.http://www.wcoomd.org/home_about_us.htm :
عضوية 971 :عضوا.
تعليق :تضور منظمة الجمارك العالمية بصفة مراقب للمفاوضات  ITPمن األهمية بمكان للقضايا المتعلقة بالمنع و مسائل الحدود .االتجار
غير المشروع هو القضية األساسية لمنظمة الجمارك العالمية ،ولكن معظم إدارات الجمارك تفتقر للكفاءة في األمور المتعلقة بالتحقيقات
والجريمة المنظمة .يمكن لمنظمة الجمارك العالمية أيضا تسهيل االتصاالت مع خبراء الجمارك واضعي السياسات الرئيسية في واليات
قضائية مختلفة.
البنك الدولي
معلومات إضافية:
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTABOUTUS/0,,contentMDK:20103838~menuPK:1696997
~pagePK:51123644~piPK:329829~theSitePK:29708,00.html
العضوية 911 :دولة.
تعليق :البنك الدولي نشط في مختلف القضايا ذات الصلة بالتبغ ،بما في ذلك المشاركة في استضافة المؤتمرات األخيرة واإليرادات و االتجار
غير المشروع في بوتسوانا وبنما .البنك الدولي لديه موارد فريدة من نوعها ،بما في ذلك المساعدة المالية الممكنة واالتصال مع مختلف
الحكومات التي من شأنها تسهيل تصديق وتنفيذ .ITP
صندوق النقد الدولي
معلومات إضافيةhttp://www.imf.org/external/about/whatwedo.htm :
العضوية 911 :دولة.
تعليق :عمل صندوق النقد الدولي في التجارة والمسائل الضريبية سيكون مفيدًا في تنفيذ االتفاقية اإلطارية بشكل عام ،وبشكل أكثر تحديدا
 .ITPيمكن لصندوق النقد الدولي تقديم المهارات الفريدة ،والمساعدة المالية المحتملة والوصول إلى أعلى مستويات من الحكومة في البلدان
األعضاء.
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اإلنتربول
معلومات اضافية.http://www.interpol.int/About-INTERPOL/Overview :
العضوية :البلدان األعضاء .911
تعليق :لدى اإلنتربول الكفاءة بالتحقيقات البوليسية والجريمة المنظمة .لديهم خبرة واسعة في مجال بناء القدرات ،بما في ذلك التدريب وتطوير
أفضل الممارسات .فإن فائدة اإلنتربول زيادة في االتجار غير المشروع تكون مفيدة في عملية تنفيذ  .ITPاإلنتربول لديه اتصاالت كثيرة
ومهمة مع الخبراء وصناع القرار الرئيسيين في واليات قضائية مختلفة.

فرقة مهام العمل المالية ()FATF
معلومات إضافية./http://www.fatf-gafi.org/pages/aboutus :
العضوية 43 :عضوا.
تعليق :ينظر إلى فرقة العمل المالي ( )FATFمن قبل العديد بوصفها الهيئة الدولية الرائدة في مسائل غسل األموال ،ولكن لألسف في تقرير
صدر مؤخرا عن االتجار غير المشروع للتبغ ،بعض المعلومات الواردة خاطئة .ولم يذكر التقرير معالجة مشروع  ITPوال االتفاقية اإلطارية
األكثر عموما .وشملت منهجية التقرير المقترتات البحثية ما يلي" :االتجار غير المشروع في التبغ هو رجريمة كبيرة أو كامنة وأصلية لغسل
األموال" ،و" .الضرائب العالية على التبغ تحفز االتجار غير المشروع لمنتجات التبغ" واقترح التقرير أيضا أن الشركات الرئيسية المصنعة
للتبغ تسيطر اآلن على سالسل التوريد الخاصة بهم ،في تين أن مناقشة نطاق وتجم التصنيع غير المشروع لم يكتمل.
وكانت مجموعة العمل المالي مهتمة لفترة طويلة في تجارة التبغ غير المشروع .تركزت المصالح في وقت مبكر على استخدام منتجات التبغ،
وبخاصة السجائر ،في التجارة على أساس مخططات غسل األموال تهدف إلى إعادة عائدات المخدرات إلى بلدان المصدر من ورجهات السوق.
 FATFأظهرت أيضا االهتمام بقضايا المنطقة الحرة التي تشمل تجارة التبغ غير المشروعة.
مجموعة إجمونت (وحدات االستخبارات المالية الوطنية  -وحدات االستخبارات المالية ) FIUs
معلومات إضافية.http://www.egmontgroup.org/about :
العضوية 943 :عضوا.
تعليق :اختصاص وتدات االستخبارات المالية في الرصد المنهجي و المعامالت المالية المتعلقة بالتجارة الدولية  ،والبحث عن الحاالت الشاذة
التي من شأنها أن تشير إلى أن األنشطة غير مشروعة .وتدات االستخبارات المالية هي المسؤولة عن إنشاء تقارير األنشطة المشبوهة التي
تشمل االتجار غير المشروع للتبغ.
وتدات االستخبارات المالية توفر شبكة أنشئت لتعليم إنفاذ القانون الدولي في المسائل المتعلقة بتجارة التبغ غير المشروعة.
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المنظمات اإلقليمية
بنك التنمية األمريكي ()IDB
معلومات إضافية:
: http://www.iadb.org/en/about-us/about-the-inter-american-development-bank,5995.html.
العضوية 31 :دولة  -الدول األعضاء المقترضة ' 32في األمريكتين و  33بلدا غير عضو اقتراض عالميا.
تعليق :بنك  IDBيمكن أن يكون مصدرا محتمال لتمويل مشاريع التنفيذ ذات الصلة .وقد مولت في السابق على األقل أتد هذه المشاريع في
أمريكا الالتينية.
المجتمع اإلنمائي للجنوب األفريقي (سادك)
معلومات إضافية./http://www.sadc.int/english/about-sadc :
العضوية 91 :بلدا.
تعليق :إن سادك تمثل المنطقة مع مجموعة متنوعة من مكافحة التبغ وقضايا التجارة غير المشروعة للتبغ .و SADCقامت مؤخرا باستضافة
اإليرادات ومؤتمر التجارة غير المشروعة في بوتسوانا مع البنك الدولي ،والمؤسسات غيتس و بلومبرغ .وكان الحضور في المقام األول من
القطاع الصحي ،ولكن أعداد أكبر لإليرادات ،بما في ذلك الشرطة والجمارك وغيرها من المنظمات غير العاملة في الصحة القانونية كما
شاركت .ومثلت أيضا األمانة العامة لالتفاقية اإلطارية.و SADCمثال لمنظمة إقليمية يمكن أن تدمج في عملية التنفيذ.
مركز بلدان األمريكية لإلدارات الضريبية ()CIAT
معلومات

إضافية.http://www.ciat.org/index.php/en/about-ciat.html :

العضوية 41 :بلدا من أربع قارات 49 :دولة من األمريكتين و  1دول أوروبية 3 ،البلدان األفريقية واآلسيوية  9الدولة.
تعليق :يركز  CIATعلى مسائل اإليرادات ويوفر وصوال فريدًا من نوعه لمسؤولين اإليرادات ،وبخاصة في األمريكتين .يمكن عملها مع
المناطق األخرى لتوفير مجموعة متنوعة من فرص بناء تحالف بين المناطق ذات الصلة بتنفيذ االتفاقية اإلطارية ،خصوصا فيما يتعلق
بالضرائب والتجارة غير المشروعة.
و قام  CIATمؤخرا في استضافة اإليرادات ومؤتمر التجارة غير المشروعة في بنما مع البنك الدولي وغيرها .وكان الحضور في المقام
األول من القطاع الصحي ،ولكن أعداد أكبر من اإليرادات ،بما في ذلك الجمارك وشارك أفراد أيضا من األمانة العامة لالتفاقية اإلطارية في
المؤتمر.
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