
 1

 
 

 :اإلطارية االتفاقية دعم توصيات
 1 التبغ لُمنَتجات شرعي الغير االتجار بروتوآول 

 
 

 :التوصيات
 :ُتقّرر َأْن  األطراف على ،َيِجُب التبِغ لمكافحة اإلطارية االتفاقية أطراف لمؤتمِر الثانيِة الجلسِة في
 

 مشروعة الغير التبِغ تجارِة ِةإزال على بروتوآول لَتطوير ُيخّوُل الذي و للتفاوض جهاِز تأسيس .1
 .للتبني األطراف لمؤتمر وليحال ،

 طالما األطراف مؤتمر إجراءي الئحِة على ضرورية تعديالت أّي لَتبّني التفاوض جهاز تخّويْل .2
 .فّعالية وأآثر آفوِء أسلوب في وظائِفه بُمَماَرَسة له َتْسمَح إجراءاِت ُيقّدموَن أنَّهم

 على مستند التفاوض لجهاز األوِل لالجتماع مؤّقت أعمال جدول إلْعدْاد فاقيةاالت أمانَة من الطلْب .3
 تحت َأّسسْت التي و شرعية الغير التبغ تجارِة خبراء مجموعِة تقريِر في المرفوعة القضايا
 األطراف لمؤتمر الثانيِة الجلسِة إلى وقّدمْت )االتفاقيات إسهاب( )FCTC/COP1(16 القراِر

)A/FCTC/COP/2/9.( 
 آقضية العمليِة وإلْجراء تأخير بدون البروتوآول َتطوير عمليِة لَبْدء التفاوض جهاز تفويض .4

 وضع عن األطراف لمؤتمر الثالثة الجلسة إلى تقرير َيْكتَب َأْن َيِجُب التفاوض جهاز .مستعجلة
 مؤتمر لتبني عالتطل مع ،2010 مطلع مع يمكن ما بأسرع عمِله إلْآمال يسعى َأْن وَيِجُب العمليِة
 .2010 عام خالل الَنتاِئَج األطراف

 
 :خلفية

 
 و التبِغ، لُمنَتجاِت شرعية الغير التجارِة أشكال ُآّل إزالِة بأن ' ،15.1 المادة في َتعترُف، اإلطارية االتفاقية أطراف

 :ألن ذلك و .العالميِة التبِغ لمكافحة ضرورُي عنصر تعتبر ' التقليد و التصنيع الَتهريب، ذلك ضمن من
 

 من ويزيد زهيد، بسعر و اليد بمتناول السجائر تجعل منخفضِة، بأسعار تباع الُمَهرَّبة السجائر •
  .التدخين عْن بعيدين خاص، بشكل الشباِب، إلْبقاء الُجهوَد وُيقّوُض استهالآه

 أجل من جدًا لتمويلا ينخفض و الضريبي، النظام في الدوالراِت مليارات من الحكوماَت َيْحرَم التهّريُب •
 .األخرى والسياساِت العامِة الصحة دعم

 إحدى بأنها األدلة و البراهين ُتظهر التي التبغ، عن العاليِة ضريبي النظام سياسَة ُيقّوَض لتهريب •
  ..التبِغ استهالك لَتخفيض فاعليِة األآثر الطرق

                                                 
1 This document outlines FCA’s recommendations to the Conference of the Parties. Further 
information may be found in the FCA briefing paper ‘A Protocol on Illicit Trade in Tobacco Products’, 
available online at www.fctc.org. 
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 و المنخفض، الدخل ذوي للمستهلكين زهيدة بأسعاِر متوفرَة العالمية األصناَف أنواع يجعل الَتهريب •
 .وأنيقة متحضرة األحيان أغلب في الُمنَتجاِت هذه مثل يعتبُر الذي و بالمظاهر المهتّم للشباِب

 إلى بيع على المنِع مثل ،التبغ مكافحة لقوانيِن المراوغِة إلى ُتؤّدي التبغ لمنتجات شرعي الغير االتجار •
 قبل من المطّبقة اإلجراءاِت فعالية ُيقّوُض ذلك و المحتويات، تابةوآ التحذيرات، و والتغليف القاصرين
 والبيئية االقتصادية و الصحية  السلبية اآلثار ِمْن مواطنيهم لِحماية  اإلطارية االتفاقية أطراِف

 .التبِغ استهالك عن الناتجة واالجتماعية
 

 
وجود ُمنَتجاِت التبِغ الُمَهرَّبِة َأو . طراِف االتفاقيةاالتجار الغير شرعي لُمنَتجاِت التبِغ تشكل تهديدًا لجميع أ

المقلدة على أرض الطرف َيْحرُمه ِمْن الدخِل، ُيقّوُض فعالية اجراءاتها في مكافحة التبغ، وَقْد َيضرُّ بعالقاِت 
ُمنَتجاِت التبِغ حتى بالنسبة لألطراِف التي هّربْت إليها . األطراِف األخرى التي تحاول إزالة االتجار الغير شرعي

فهي مشكلة فَقْد َتِصُل إلى مناطق : أو تم تقليدها والتي َليسْت تجارة غير شرعية بالنسبة لها ُتمّثُل أيضًا تهديد
جديدَة إْن لْم تتعامل معها، وهي ُتهّدُد القانون والنظاَم من خالل مساهمِته في َتمويل ونمو النشاط اإلجرامي 

  2.الُمنظَِّمالعالمِي 
 
ِمْن المبيعاِت %  10.7قدر تحالف االتفاقية اإلطارية بأّن تجارَة السجائر الغير شرعية العالميِة ُتمّثُل تقريبًا ي

مليار سيجارة سنويًا، وتلك الخسائِر في اإليرادات الحكوميِة آنتيجة للتجارَة الغير شرعية  600العالميِة، َأو 
أعطَى وزن للمشكلِة، من المهم أن يكون . مليار دوالر أمريكي سنويًا 50إلى   40لُمنَتجاِت التبِغ َتْجمُع تقريبًا 

هناك نظام دولي متين لمعالجة التجارِة الغير شرعية بشكل عملي و ُيطور و يطّبَق من قبل أطراِف االتفاقية 
 .بأسرع ما يمكن اإلطارية

 
 :الحاجة إلى البروتوآول

 
على أن التعاوِن الدولِي للسيطرِة على تجارِة ' اإلطارية أعاَد التأآيد االتفاقية  مؤتمر أطراففي جلسِته األولى، 

اء لتحضير  طبعة آما َأّسَس مجموعًة خبر' التبغ الغير مشروعة يشكل مجال مهم ِمْن مكافحة التبِغ 
ن إزالَة أل اإلطاريةالبروتوآول ضروري لالتفاقية 3. للبروتوآول على التجارِة الغير مشروعة لُمنَتجاِت التبِغ

لكي . 15التجارِة الغير مشروعة َسَيتطّلُب تطبيَق نظام شامل ِمْن التعاوِن الدولِي الغير منصوص عليه في المادة 
 .إضافيِة وآلياِت تعاون جديدِة و التي يجب َأْن ُتؤّسس بالتزاماتُيطّبَق مثل هذا النظاِم، َيِجُب َأْن َتلتزَم األطراف 

 
تقرير مجموعِة الخبراء التي تأسست ِمن ِقبل مؤتمر األطراف في جلسِته األولى سيتم النظر فيه ِمن ِقبل مؤتمر 

َيْدعُم تحالف دعم االتفاقية اإلطارية الطبعة التي ُأعدت من قبل مجموعِة الخبراء، 4. األطراف في جلسِته الثانيِة
خالل  نم ،وتعاونية لمحاربة تجارِة التبغ الغير شرعيةو التي َتوصي بتبني نظرة شاملة متعددة األطراف 

 :اإلجراءات التالية
 تجارة التبغ؛ في المشارآين لمشاريع الترخيص •
 األموال؛ غسيل ِضّد قوانين" •
 .التبِغ لُمنَتجاِت واالقتفاء التتبعمن  ُيمّكُن الذي دولي نظامتطوير  •
 نترنِت لُمنَتجاِت التبِغ؛تطبيق قوانيِن حكمية والحفاظ علة محاضر مبيعاَت اإل •
 في التجارِة الغير شرعية بأشكاِلها الُمْخَتِلفِة؛ االشتراكتجريم  •
و بالعقوباِت ألولئك الذين يخفقون في َعَمل ,لمنتجي التبِغ للَسْيَطَرة على سلسلِة من يزودوهم التزامات •

 .ذلك

                                                 
2 See generally United States General Accounting Office, ‘Terrorist Financing: US Agencies Should 
Systematically Assess Terrorists Use of Alternative Financing Mechanisms’, Report to Congressional 
Requesters GAO-04-163 (November 2003), available online at 
<http://www.gao.gov/new.items/d04163.pdf>.  
3 ‘Elaboration of protocols’ (World Health Organization, Conference of the Parties to the WHO 
Framework Convention on Tobacco Control, first session, decision FCTC/COP1(16)).  
4 ‘Elaboration of a template for a protocol on illicit trade in tobacco products’ (World Health 
Organization, Conference of the Parties to the WHO Framework Convention on Tobacco Control, 
second session, provisional agenda item 5.4.1, A/FCTC/COP/2/9, 19 April 2007), available online at 
<http://www.who.int/gb/fctc/PDF/cop2/FCTC_COP2_9-en.pdf>.  
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 شرعية؛ الغير التجارِة مكافحة في شكًال َيعطي القانون تطبيِق في المقدرِة لَتحسين برامج •
 مشارآة و المخالفاِت وادعاء بالتحقيَق يتعلق فيما التقنيِة والمساعدة التعاوِن لزَيْاَدة برامج •

 .المعلوماِت
الطبعة . إّن تقريَر مجموعِة الخبراء ُيجهز طبعة البروتوآول التي ستكون األطراف قادرة على التفاوض عليه

العديد ِمْن سماِت الطبعِة .بهِا و المتوفرة لمكافحة تجارِة التبغ الغير شرعية اإلجراءاِت المعترف َتْعرُض مدى
في حد ذاته، من الُمتوّقَع أن  .اإلطاريِة المتعددة األخرى و بروتوآوالتها االتفاقياتُمصاغة انطالقًا من 
التجارِة الغير شرعية  سُتجعل أسهل بتكّيِف إيجاد سوابِق في القانوِن الدولِي لظروِف مفاوضاِت البروتوآول

 .ليس هناك أي عمل تحضيري آخر ضَُّروريًا لُينجز قبل الشروع في مفاوضاِت البروتوآول. للتبِغ
 

و  ةاألضرار الصحي. من المهم أن تكون المفاوضاِت َمْشُروعًة، والبروتوآول َيُكوُن ُمَتبّنى، بأسرع ما يمكن
باإلضافة، لمفاوضاِت البروتوآول . جاِت التبِغ َيتطّلباِن عمَل مستعجَلِمْن التجارِة الغير شرعية لُمنَت االقتصادية

 احتمالعلى التجارِة الغير شرعية لُمنَتجاِت التبِغ اآلن و بشكل واضح على جدوِل أعمال مؤتمر األطراف، هناك 
َتطبيق اإلجراءاِت التي َقد  ال ُيريُد .بأّن األطراِف َسُتؤّخُر تطبيَق اإلجراءاِت المحليِة حتى يتم تبني البروتوآول

في جلسِته الثانيِة، . تكوْن متضاربة ،أو ُتخفُق في الوصول إليها، و الذي يوافق في النهاية على البروتوآول
مؤتمر األطراف َيِجُب َأْن َينشَئ ء جهاِز تفاوض و الذي ُيخّوُل لَتطوير مسودة الَنصِّ للبروتوآول، لكي ُينهى 

 .2010للنظر فيه والتبني ِمن ِقبل مؤتمر األطراف أثناء  2010طراف بحدود محتمِل في وُيحال إلى مؤتمر األ
 
 


