هذه الوثيقة تتعلق بالبند 2من جدول األعمال المؤقت

مؤتمر األطراففي اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ ،الدورة السادسة
 31-31تشرين األول/أكتوبر  ،4132موسكو
تقرير موجز تحالف االتفاقية اإلطارية ()FCA

طلب االنتربول للحصول على صفة مراقب
التوصيات الرئيسية:







يا لن يتمرفاطلباإلنتربولعلىقساسقن طالماال يزال اتفاق م
مع ركةفيليبموريسإنترنا يونال ( )PMIقائما ،فإن الم اركةفيمناق الاتفاقية منظمة
الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ ( )FCTCلنيكونمتسقامعاالتفاقية
وبروتوكول القاا عل االتاار غير الم رو للتب (.)ITP
وبمالنلل رطة دورحاسمفيتنفيذبروتوكول االتاار غير الم رو للتب
(،)ITPينبغيدعوةاإلنتربولإلعادةالتقديمللحصولعلىصفةمراقبفيعام ،4132عند ن اية
اتفاقيت ممعفيليبموريسإنترنا يونال ()PMI
وطالمالن ميرفاونالمزيدمناتفاقياتال راكةمع ركاتالتب .
ينبغيلألطرافقنيناروانحواعتمادعملياتتقديمومرااعةدوريةلصفةمراقبللمناماتالحكومية
الدولية (،)IGOsمماثلةلتلكالتيتطبقحالياف المناماتغيرالحكومية (.)NGOs
إذاقررمؤتمراألطرافقنيفواالعمل علىالمادة2.1فيمابينالدورال،فإنه من الممكنقني مل
ذاالعملواعمعاييرللحصولعلىصفةمراق .

المقدمة
قام اإلنتربولبتقديم طلبللحصولعلىصفةمراقبقبل مؤتمر األطراف الخامس(،)COP5تحسباالعتمادبروتوكواللقاءا
علءءءءءءءء االتاءءءءءءءءار غيءءءءءءءءر الم ءءءءءءءءرو للتبءءءءءءءء ( )ITPدون ءءءءءءءء  .قرراألطراففءءءءءءءء مءءءءءءءءؤتمر األطءءءءءءءءراف
الخءءءءءامس()COP5تءءءءءقايرلقرارلحين الحصءءءءءول علىالمزيدمناإليااحاتفيمايتعلقبالمسءءءءءا مة التءءءءء تبلءءءءء قيمت ءءءءءا
0001110111يءءءءءءءءءءءءءءءءورو منقبل ركةفيليبموريسإنترنا ءءءءءءءءءءءءءءءءيونال ()PMIإلىءءءءءءءءءءءءءءءءاإلنتربول ،والتيءءءءءءءءءءءءءءءءقعلن
عن افيحزيران/يونيوعءءام2102.0وتءءم الحصءءول عل ء المزيدمنالمعلوماتمناإلنتربول خصءءيا وعنطريقرسءءالةبتاريخ
 20تموز/يوليءءو ( 2102تءءم ارفءءا مقتطفاتمن ءءا فءء ،)FCTC/COP/6/4خرالاتماعالمكتءء فءء نيسءءان/لبريل
.2102
قوانينءءاإلارا ال لمؤتمراألطرافتعطيحريةواسءءعةلمؤتمراألطرافلمنحقوعدممنحمرتبةمراقبللمناماتالحكوميةالدولية
(القءءءءءءءءءانون  )21لوالمناماتغيرالحكوميءءءءءءءءءة (القءءءءءءءءءانون  .)20يءءءءءءءءءن القءءءءءءءءءانون  21مءءءءءءءءءايل " :تسءءءءءءءءءتطي
ليمنامةحكوميةدوليةلنتقدمطلباإلىاألمانءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءة
العامةللحصولعلىمرتبةالمراق ،الذييمنح مؤتمراألطراف،معمراعاةالفقرتين  01و  01منالديبااةوكءذلكالمادة 002
مناالتفاقية".
0

بيان صحفي صادر عن ركةفيليبموريسإنترنا يونال ( )PMIبتاريخ  20حزيران/يونيو :2102

http://www.pmi.com/eng/media_center/press_releases/pages/201206210200.aspx
بيانصحفيصادرعناإلنتربولبتاريخ  22حزيران/يونيو :2102
http://www.interpol.int/en/News-and-media/News/2012/PR050/

تحالف االتفاقية اإلطارية

فقءءءرة الديبااءءءةرقم  01مءءءناتفاقيةةةة منظمةةةة الصةةةحة العالميةةةة اإلطاريةةةة بشةةةأن مكافحةةةة التبةةةغ ()FCTCت ءءءيرإل
"مسا مةخاصةمنالمناماتغيرالحكوميةوغير امنقعاا الماتمعالمدني غيرالمنتسبةلدوائرصءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءناعةالتب "
(الت ءءءءءءءءديدلنا)،بينمات ءءءءءءءءيرالفقرة  01إلءءءءءءءء "اءءءءءءءءرورةالتنب إلىقيا ودمن قبءءءءءءءءل دوائرصناعةالتبغإلاءءءءءءءءعاف
لوتخريبا ودمكافحةالتب ".
فيمايتعلقبالمادة ،002ي ير اإلنتربولفيرسالت انه "ليسدولةوبالتاليريمكنقنيكونطرفاف اتفاقية منظمةة الصةحة العالميةة
اإلطاريةةة بشةةأن مكافحةةة التبةةغ ( .")FCTCوفيحينقن ذاقديكونصحيحا،تادراإل ارةإلىتوصءءية  204منالمءءادة 002
للمبادئالتواي يءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءة" :ينبغي علءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءء
األطرافعدمتر يحقي خصيعمللدىدوائرصناعةالتبغقوليكيانيعملعلىتعزيزمصالح اللم اركةفيتفوياءءءءااتماعاتمؤتمرا
ألطرافو يئات الفرعيةلوليمنال يئاتاألخرىالمن ءءءقةبموابقراراتمؤتمراألطراف".تتامنالمبادئالتواي يةليااتوصءءءيات
اءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءد"
ال راكاتواالتفاقاتالغيرالملزمةلوالغيرقابلةللتنفيذ،وكذلكقيةترتيباتطوعيةمعدوائرصناعةالتبغقوليكيانقو خصءءءءيعمللتع
زيزمصءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءالح ا "()200
وكذلكاد"قبوأليفرعمنفروعالحكومةلوالقطاعالعامالسياسيواالاتماعيوالماليوالتعليميوالماتمعيقومسءا ماتقخرىمندو
ائرصناعةالتبغقومنقولئكالذينيعملونلتعزيزل االمصالح،باستثنا التعويااتالمسءءءءءءءءءءءءءءءءءتحقةمن تسءءءءءءءءءءءءءءءءءوياتقانونيةلو
تعويااتيحدد االقانونقواالتفاقياتالملزمةقانونياوالقابلةللتنفيذ"(.)402
وبالتال ،ليس ناك ءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءكفيقنقانوناإلارا ال يسمحلألطرافبرفاصءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءفةالمراقبأل
منامةإذاتمالحكمعلىم اركت الن ااز امنالا ودالتيتبذل ادوائرصناعةالتبغإلاعافمكافحةالتب .

منحة شركةفيليبموريسإنترناشيونال ()PMIلإلنتربول كبيرة ومن المحتمل أن يكون لها تأثير
كبير على عمل اإلنتربول في االتجار غير المشروع بمنتجات التبغ
وفقاألحءءءءد البياناتالماليةالمتاحءءءءةللام ورمن اإلنتربءءءءول (لعءءءءام ،4)4134وبلغتايراداتالت ءءءءغيرإلاماليةفيذلكالعام
 08.218.111يورو .وعلىافتراض لن مسا مة ركةفيليبموريسإنترنا يونال ( )PMIوالتء تبلء 32.111.111
يءءورو موزعةبالتساويعلىمدىالسءءنواتالثرثرتفاق امعاإلنتربول،ف ذا يعءءادلحوال  7فيالمئةمنعائداتاإلنتربواللسءءنوية -
وإلىحواليثلثالدخلمنمصادرلخرىغيرالدوالألعاا .
وذو ل مية مماثلة،لعلناإلنتربولعن مسءا مة ءركة فيليبموريسإنترنا ءيونال ( )PMIللام ورفيحزيران/يونيوعءام
 4134فيبيانصءءءءءءحفييعلنعن "المبادرةالعالميةلمكافحةاالتاارفيالسلعغيرالم ءءءءءءروعةوالتزوير"،والتءءءءءء يبءءءءءءدو لن
بدايت اكانتمرتبطءءءءءةبتلقيالتمويل مءءءءءن ءءءءءركة فيليبموريسإنترنا ءءءءءيونال ( .)PMIوفيالواق ،فإنمسءءءءءا مة ءءءءءركة
فيليبموريسإنترنا ءءءءءءءءءءءءءءءءيونال ( )PMIيالمسءءءءءءءءءءءءءءءءا مةالمالية الوحيدةمنالقطاعالخاصالمذكورةصءءءءءءءءءءءءءءءءراحةف
التقريرالسءءءءءءءءءءءءءءنويلإلنتربولعام ( 4134علىالرغممنقن يءءءءءءءءءءءءءءذكر " ءءءءءءءءءءءءءءراكال" مع ءءءءءءءءءءءءءءركتين لخءءءءءءءءءءءءءءرتين
1
منالقطاعالخا ،فيمااالتالقياساتالحيويةوتكنولواياالمعلومال).

4الموق
http://www.interpol.int/content/download/20153/181389/version/3/file/FinancialStatements2012%5B1
%5D.pdf
1التقريرالسنويلإلنتربول لعام  - 4134المواود علىاالنترنتف الموق
http://www.interpol.int/content/download/20552/185413/version/5/file/Annual%20Report%202012
_EN_i.pdf
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اتفاقاإلنتربولمع شركةفيليبموريسإنترناشيونال ( )PMIليس اتفاقا عام
يءءدع اإلنتربءءول فيرسءءالته إلىالمكت ء ف ء تموز/يوليءءو ،4131لناتفءءاق م ركةفيليبموريسإنترنا ءءيونال ()PMI
" والامانةالرئيسيةلحمايةاإلنتربولمنمصالحصءءءناعةالتب  ".تقتءءءبس الرسءءءالةاملتينمن ذااالتفا  ،وتءءءذكر إحءءءدا ما
"استقرلوحيادية اإلنتربول،وفقالمكانت اباعتبار امنامةحكوميةدولية ".
ومعءءءءءءذل ،فإن النصالكامللرتفاقليسءءءءءءعام علىحءءءءءءدعلمنا .علىسءءءءءءبيرلمثال،نحنرنعرفما يمتطلباتءءءءءءاإلبر التءءءءءء
يتاءءمن ااالتفا  .ف ءءل يتطل ء مءءن اإلنتربول،علىسءءبيرلمثال،تقديمتقاريرمنتامةإل ركةفيليبموريسإنترنا ءءيونال
( )PMIعناألن طة التيتمول من قبرلمسا مة الت تبل  32مليون يورو؟
كمالن ليسءءءمنالممكن ،فيغيابالنصالكامللرتفا ،معرفةما يقنواعاألن ءءءطة المؤ لءءءة لوغيرمؤ لةللحصءءءولعلىالتمويل.
فمنالممكن،علىسبيرلمثال،لنيحدداالتفاققنغالبيةالمسا مةيابقنتنفقب كلخاصعلىتدابيرمكافحةالتاارةفيالسءءءءءءءءءءءءلعالمقلدة.
التزويرل تقثيرسلبيمبا رعلىقرباحصناعةالتب ،علىعكسالتاارةغيرالم روعةفيالسءءءءءءءءاائر "األصءءءءءءءءلية"  -علمءءءءءءءءا
بقنالم كلة الثانية يالم كلةاألكبر.
ولخيرا،ماذاي مرالتفاقفيمايتعلقبتاديدممكنعندانقاا المسءءءءءءءءءا مةاألوليةفيعام 4132؟ رلمقصءءءءءءءءءءودمن النالتمويل
ولمرةواحدةلبد مبادرةاإلنتربولطويلءءءءةاألال،لم لناسءءءءتمرارية مبادرة"االتااربالسلعغيرالم ءءءءروعة" لإلنتربءءءءول
تعتمدعلىالتمويل من قبل ف المستقبل؟
تن

المادة  2.4من بروتوكول االتاار غير الم رو للتب ( )ITPعل :

فيتنفيذالتزامات ابمواب ءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءذاالبروتوكول،عل
األطرافامانققصىقدرممكنمنال فافيةفيمايتعلقبقيتفاعرتقدتكونلدي ممعصناعةالتب .
وفيحينقنه من المراح لن ي يراإلنتربوإللىقن لميكن ،ولن يكونقبدا،طرفاف بروتوكول منعاالتاءار غيءر الم ءرو
للتبءء ( ،)ITPءءل مءءن الممكناألطرافالمسءءتقبلية فءء بروتوكءءول منعاالتاءءار غيءءر الم ءءرو للتبءء ()ITPقبءءول
م ورةالخبرا مناإلنتربولدونمعرفةمدىالتزامات ا ل ركةفيليبموريسإنترنا يونال ( )PMIبالتفصيل؟

تنفيذاتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ ( )FCTCوبروتوكول
القضاء على االتجار غير المشروع للتبغ ()ITPهيمسألةسياسةالصحةالعامة
رسءءءءءءالة اإلنتربءءءءءءول فءءءءءء تموز/يوليءءءءءءو  4131تنصءءءءءءقنه "ليسل دورفيالسياسةالصءءءءءءحيةالعامة  ...و [لكءءءءءءن م]
ي عرونبالقلقمناوانبتنفيذالقانونلرتفاقية ".وتقوألياالنق دافبروتوكول منعاالتاار غير الم ءرو للتبء (" )ITPال
تقتصر فقط علىالصحةالعامة،و دف االن ائي وللقاا علىاالتاارغيرالم روعبمنتااتالتب ".
ولعل منالمف ومقنقواتال رطةاليعتبرونعمل ماز امنالسياسةالصحيةالعامة،ولكن ذاالتفسءءير التفاقيءءة منامءءة الصءءحة
العالميءءءة اإلطاريءءءة ب ءءءقن مكافحءءءة التبءءء ( )FCTCوبروتوكءءءول القاءءءا علءءء االتاءءءار غيءءءر الم ءءءرو للتبءءء
()ITPاليمكنالدفاععنه.
ال ءءءءءءءءءءءءدفالمعلنلبروتوكول القاءءءءءءءءءءءءا علءءءءءءءءءءءء االتاءءءءءءءءءءءءار غيءءءءءءءءءءءءر الم ءءءءءءءءءءءءرو للتبءءءءءءءءءءءء ( )ITPءءءءءءءءءءءءو
" القاا علىاميعق كاالالتاارغيرالم ءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءروعبمنتااتالتب ،وفقاألحكامالمادة 32
مناتفاقيةمنامةالصحةالعالميةاإلطاريةب قنمكافحةالتب " (الت ديدلنا) .تذكر فقرة الديبااءةلبروتوكول القاءا علء
االتاءءار غيءءر الم ءءرو للتب ء (" )ITPالصءءحة"  31مرال،وت ءءير المءءادة  32التفاقيءءة منامءءة الصءءحة العالميءءة
اإلطاريءءة ب ءءقن مكافحءءة التبءء ( )FCTCإلىالقاا علىاميعق كاالالتاارغيرالم ءءروعبقنه "المكءءون األساسءء "
لمكافحة التب .
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اختيارلطرافا تفاقيءءءءءءءءءءة منامءءءءءءءءءءة الصءءءءءءءءءءحة العالميءءءءءءءءءءة اإلطاريءءءءءءءءءءة ب ءءءءءءءءءءقن مكافحءءءءءءءءءءة التبءءءءءءءءءء ()FCTC
التفاواعلىبروتوكولب قناالتاارغيرالم روعتحتمالةاتفاقية منامة الصحة العالمية اإلطارية ب ءقن مكافحءة التبء
( )FCTCكان سبب تقثيراالتاارغيرالم روععلىالصحةالعامة .اليواءداقتراحفيالبروتوكوألن ناكاوان "فنيءة" لو
"قانونيءءءة" لتنفيذالبروتوكواللتييمكنالقيامب افي راكةمعصءءءناعةالتب  .بدالمنذل  ،ناكتذكيرصريحواءءءمنيلمبادئالمادة
 2.1و المبادئالتواي ية للمادة .2.1
ذكر ف ديبااة بروتوكول القاا عل االتاار غير الم رو للتب (:)ITP
وإدراكءءءءءءءا للمءءءءءءءادة  2.1مناتفاقيةمنامةالصحةالعالميةاإلطاريةب ءءءءءءءقنمكافحةالتب ،والتيتتفقاألطراف في ءءءءءءءا لن ءءءءءءءا
عندماتقومب واعوتنفيذسياساتالصءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءحةالعامة التيت تعلقبمكافحءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءةالتب  ،ستتصءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءرف
األطرافمنقالحماية ذ السياساتمنالمصالحالخاصةالتااريةوغير امندوائرصناعةالتب ،وفقامعالقانونالوطن .
م ددينعلىارورةلنيكونوافيحالةتق بأليا ودتبذل ادوائرصناعةالتبغلكيتاعفقوتخرباسءءءتراتياياتمكافحةاالتاارغيرا
لم روعبمنتااتالتبغوارورةالتعرفعلىقن طةدوائرصناعةالتبغالتيل اتقثيرسلبيعلىاستراتياياتمكافحةاالتاارغيرالم
رو لمنتااتالتب .
وف المادة  1من بروتوكول القاا عل االتاار غير الم رو للتب ( ،)ITPوالت ت مل التعق

والتتب :

 .34الياوزتنفيذ لو تفوياااللتزاماتالموكلةإلىطرفلدوائر صناعةالتب .
 . 31علءءءءء كءءءءءل مءءءءءن األطرافالتقكءءءءءد مءءءءءن قيامسلطات مالمختصءءءءءة بالتفاعلمعدوائرصءءءءءناعةالتب و تلءءءءء التءءءءء
تمثلمصالحصناعةالتب فيناام ا للتعق والتتب ،وبالقدرالرزمبدقةلتنفيذ ذ المادة فقط.
فيالمقابل،اا فيرسءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءالةاإلنتربول:
"تعتبراإلنتربوألن معاعتمادالبروتوكواللذييخلقبعدااديداللعرقةبينالقطاعينالعاموالخا ،نحنقادرونعلىالعملمع ءءءءذ ال
صناعة،معحمايةاستقرلناومصالح دولنااألعاا المصالح".
ولخيرا،ياءءءدر بالذكرلناإل ءءءاراتإل "التزييءءءف" و "التزويءءءر" للغيتمننصءءءبروتوكول القاءءءا علءءء االتاءءءار غيءءءر
الم ءءءرو للتبءءء ()ITPخرلالسةالمفاواءءءاتالن ائية للبروتوكول،إاتمءءءا ال يئءءءة التفاواءءءية الحكوميءءءة الدوليءءءة
الخءءءءامس (،)INB5فيعءءءءام  - 4134والسءءءءيمافيالمادة ،32التيتتعاملمعالسءءءءلوكغيرالقانونيبمافيذلكالارائم الانائيءءءءة.
كان ذابسببالمخاوفمنقنالبروتوكولقديسا استخدام لفرادعاوىالملكيةالفكريةل ركاتالتب .
و كذا،فيحينقنتفويا اإلنتربوالألساسءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءء
لتس يلتنفيذالقانونمنقبرلدوالألعاا ياعلمن ءءءءءريكامحتمر امافيتنفيذبروتوكول القاءءءءءا علءءءءء االتاءءءءءار غيءءءءءر
الم ءءءءءءءءرو للتبءءءءءءءء (،)ITPفءءءءءءءءإن األ دافالمحءءءءءءءءددةل من "المبادرةالعالميةلمكافحةاالتاارفيالسءءءءءءءءلعوالتزييف"
قدالتكونمتسقةمعالبروتوكول.

4

تدخاللشرطةهوعنصرحاسمفيتنفيذ وبروتوكول القضاء على االتجار غير المشروع للتبغ
( - )ITPوالشركاءالمحتملينبحاجةالىمزيدمنالتوجيه
فيحين لن اتفاقاإلنتربول م ركةفيليبموريسإنترنا يونال ( )PMIوعقبة ال تق رلماممنحالمنامءة مرتبءةمراقبف
مءءءءؤتمر األطءءءءراف السءءءءادس ( )COP6التفاقيءءءءة منامءءءءة الصءءءءحة العالميءءءءة اإلطاريءءءءة ب ءءءءقن مكافحءءءءة التبءءءء
(،)FCTCينبغيالتقكيءءءءءءءءءدعلىقنالبروتوكوللنيناح دونالتعاونالوثيقمعقواتال ءءءءءءءءءرطةوالاماركووزاراتالماليةوالعدل.
وعروةعلىذل ،فمنالاديربالذكرلن ناكعددامنالطرقالتييمكن ب ادعوةاإلنتربوللتوفيرالمعلوماتلمؤتمراألطرافقواألمانءة
العامة لرتفاقيةدونمنحالمنامة مرتبةمراقبعلىالفور.
يثير طلباإلنتربولقايةسياسةلوسعلمؤتمراألطراف .فمن لال تحسينصورت االعامةوكسبالنفوذمعصءناعالقرار،تقدم
صءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءناعةالتبغبانتاام " ءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءراكال" لاميعقنواعالمؤسسءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءال -
كالمناماتالحكوميةالدوليةوقواتال رطةالوطنيةوالخدماتالامركية،وحتىوزاراتالصءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءحة.
وفيحينقن منالس ألنت ءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءيرالوكاالتالحكوميةللمادة  2.1والمءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءادة  2.1مءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءن
المبادئالتواي ية،التوادوثيقةواحدةلنتواحللمناماتالحكوميةالدوليةما ومتوقعمن مإذاكانوايرغبونفيالم ءءءءءءءءءءءءءءءاركة
فياألعمااللمتعلقة اتفاقية منامة الصحة العالمية اإلطارية ب قن مكافحة التب (.)FCTC
فيالوقتالحاار،وكماوردف ،FCTC/COP/6/3وافقمؤتمراألطرافب قناإلارا اتالتفصيليةلتقييمطلباتالحصولعلىمر
تبةمراقبمنقبرلمناماتغيرالحكوميءءءءءءة ( .)NGOsوعروةعلىءءءءءءذل ،معقرار )،FCTC/COP5(22قءءءءءءام مءءءءءءؤتمر
األطءءءءءءءءءءءءراف بتفعيرل ءءءءءءءءءءءءرطفيالقانون  13.1منقءءءءءءءءءءءءانون اإلاءءءءءءءءءءءءرا ال والءءءءءءءءءءءءذ يءءءءءءءءءءءءن علىقنءءءءءءءءءءءءه
يابمرااعةرتبةالمراقبللمناماتغيرالحكومية ( )NGOsبانتاام.
لميتمعمإلارا اتومعاييراأل ليةللمناماتالحكوميةالدوليءءءءءءءءءءءءة ()IGOsبنفسالتفصءءءءءءءءءءءءيل،وال يوادنصءءءءءءءءءءءءفيقانون
اإلارا اتلمرااعةرتبة المراقبللمناماتالحكوميةالدوليةبعدمنح ا.
فءءءءءء مءءءءءءؤتمر األطءءءءءءءراف الثءءءءءءان (،)COP2قررتاألطرافمنحرتبةالمراقبتلقائيالاميعالمناماتالحكوميةالدوليءءءءءءءة
()IGOsالتي اركتبصفةمراقبفيمفاواءءاتاتفاقية منامءءة الصءءحة العالميءءة اإلطاريءءة ب ءءقن مكافحءءة التبء ()FCTC
األصءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءليةمنفترة عءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءام ( 4111-4111لناءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءر للقءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءرار ).)FCTC/COP2(5
وكانال رطالوحيدللحصءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءولعلىرتبةالمراقبللمناماتالحكوميةالدوليةفيذلكالوقت و لن
يكونل معرقاترسميةمعمنامةالصحةالعالمية.
والنتياةمنكلذلك ولنالمناماتالحكوميةالدوليءءءءءءة ()IGOsقدلقامتعرقاتوثيقةمعدوائرصءءءءءءناعةالتبغدونانتبار مءءءءءءءؤتمر
األطراف -ال توادإارا اتلإلبرغعنالتفاعرتمع ذ الصناعة.
يءءءءءءءءءءءءءءءءءدر تحءءءءءءءءءءءءءءءءءالف االتفاقيءءءءءءءءءءءءءءءءءة اإلطاريءءءءءءءءءءءءءءءءءة ()FCAلنالعملفيمابينالدوراتب ءءءءءءءءءءءءءءءءءقنتنفيذالمادة 2.1
منالمراحقنيكونقحدعناصءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءراالقتراحالذيقدمفيإطارالبند  2.1مناءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءدوالألعمااللمؤقل.
ونقترحقنم مةواحدةفي ذاالصدديمكنقنيكونواءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءعمعاييرألعمااللمناماتالحكوميةالدولية
()IGOsالمتعلقةبصناعةالتبغوالتيتتفقم مرتبة مراق ،فياو المادة  11منقانون اإلارا ال.

ليسهناكداع للعجلة  -لميدخلبروتوكول القضاء على االتجار غير المشروع للتبغ
()ITPحيزالتنفيذ
إن المادة  32مناالتفاقيةاإلطارية يفعالة حاليا،و تا التزاماتعلىاألطراففيمايتعلقبمكافحةاالتاارغيرالم رو .
ولكن عمليا،فإن الحااة لخبرة ا ال تنفيذ القانون سءتكونفياالاتماعاتالمقبلةللتعاملمعتنفيذبروتوكول القاءا علء
االتاار غير الم رو للتب (.)ITP
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سءءءءيتمعقداالاتماعاألوللألطراف الم ءءءءاركة فءءءء بروتوكءءءءول القاءءءءا علءءءء االتاءءءءار غيءءءءر الم ءءءءرو للتبءءءء
()ITPفيققربوقتممكن،والءءءءءءءءءءءءذ سيكونمبا ءءءءءءءءءءءءرةقبألوبعد مءءءءءءءءءءءءؤتمر األطءءءءءءءءءءءءراف السءءءءءءءءءءءءاب (- )COP7
بعدانقا ءا اتفاقاإلنتربولم ركةفيليبموريسإنترنا ءءيونال (،)PMIوبعدانت ا الامعيةالعامءءةمن مرااعءءة القءءوانين
الخاصة به والت تتعلقبمرااعةوقبواللتبرعاتمن ركال القطاعالخا .
في ءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءذ الاروف،يح تحءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءالف االتفاقيءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءة اإلطاريءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءة
() FCAمؤتمراألطرافإلىرفاطلباإلنتربولللحصءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءولعلىمرتبةمراقبودعوت مإلعادةالتقديمعندمايتوقفوا
عنتلقيالمسا ماتالماليةمنصناعةالتب .
كمانحثاألطرافعلىتقديمتواي اتوااءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءحةللمراقبينوالمراقبينالمحتملينفيمايتعلقبالتوافقمعالمادة 2.1
ومبادئ االتواي ية،بمافيذلكقواعدالتفاعلمعدوائرصناعةالتب .
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