
 

 مسرد المصطلحات في االتجار غير المشروع
 

 :المصطلحات الرئيسية
 

هي أي ممارسة يحظرها القانون فيما يتعلق بإنتاج وشحن  :لمنتجات التبغ غير المشروع االتجار
وتتضمن أيضًا أي ممارسة يقصد بها تسهيل مثل هذا . واستالم وحيازة وتوزيع وبيع وشراء التبغ

 .)(FCTCمن االتفاقية اإلطارية لمكافحة التبغ ) 1(النشاط وفقًا للمادة 
 

 .هو المتجارة غير المشروعة للبضائع عبر الحدود التهريب
 

 .هي البضائع التي تم التعامل معها بشكل غير قانوني محظورة
 

لمنتجات التبغ النقل غير الشرعي وتوزيع وبيع شحنات  التهريب المنظم على نطاق واسعيتضمن 
 .وغيرها من منتجات التبغآبرى من السجائر 

 
شراء األفراد أو المجموعات الصغيرة  "bootlegging"التهريب على نطاق صغير أو يتضمن 

لمنتجات التبغ التي تتجاوز حدود اللوائح الجمرآية في ظل السلطات القضائية ذات الرسوم 
 .رآية عاليةالجمرآية المخفضة على أن يتم إعادة بيعها في ظل سلطات قضائية ذات رسوم جم

 
هو تصنيع البضائع بما يخرق القوانين مثل قوانين الضرائب أو غيرها من  التصنيع غير المشروع

 .القوانين، بما في ذلك قوانين الترخيص التي تحد من تصنيع منتجات التبغ
 

 .تلك المنتجات التي تحمل عالمة تجارية دون موافقة مالك العالمة التجارية هي المنتجات المزورة
 

 .هو إعادة إنشاء الطريق الذي تتخذه المنتجات خالل مراحل سلسلة توريد التبغ دراسة خط السير
 

 .هو مراقبة الطريق الذي تتخذه المنتجات خالل مراحل سلسلة توريد التبغ التتبع
 

 هي تلك العالمات التي توضع على األغلفة الظاهرة العالمات الواضحة والمستترة
 .)المستترة (  ك التي يصعب رؤيتهاأو تل )الواضحة ( 
 

تعني الخطوات التي تتخذ لضمان التزام شرآاء العمل أو الشرآاء مستقبًال  العناية الواجبة
 .بواجباتهم القانونية

 
 .بنشاط ماهو تصريح رسمي صادر عن سلطة ما للقيام  الترخيص

 
 

 :مصطلحات االتفاقية
 



 )(WHOمنظمة الصحة العالمية التابعة ل )(FCTCاالتفاقية اإلطارية لمكافحة التبغ 
هي أول اتفاقية تم التفاوض بشأنها تحت رعاية منظمة الصحة العالمية حيث نشأت هذه االتفاقية 

وفي ظل القانون الدولي، . باعتراف أن انتشار وباء التبغ هو مشكلة عالمية تحتاج الستجابة عالمية
قليمي التي أصبحت أطرافًا في االتفاقية، ملتزمة أصبحت الدول ومنظمات التكامل االقتصادي اإل

المصممة للحد من ظاهرة  –على الصعيدين الداخلي والدولي  –باتخاذ مجموعة من اإلجراءات 
 .تفشي التبغ المستخدم وأيضًا التعرض لدخان التبغ

 
 )(FCTCطرف في االتفاقية اإلطارية لمكافحة التبغ 

ل اقتصادي إقليمي وافقت على االلتزام قانونًا باالتفاقية اإلطارية هي أي دولة أو منظمة تكام
 والموافقة  والقبول  والتصديق (لمكافحة التبغ واستكملت اإلجراءات الرسمية الالزمة من حيث 

 ).االنضمام والتأآيد الرسمي 
   

 COPمؤتمر األطراف 
 )(FCTCة اإلطارية لمكافحة التبغ هو الكيان الرسمي الذي يجتمع من خالله األطراف في االتفاقي

بما في ذلك اعتبار االتفاقيات الدولية (التخاذ قرارات من شأنها تعزيز إنجازاتهم الفعالة ومراجعتها 
وبموجب القواعد اإلجرائية الخاصة باالتفاقية اإلطارية لمكافحة التبغ، نجد ). والخطوط اإلرشادية
سنويًا خالل السنوات ") الجلسات"التي تدعى بـ(منظمة يعقد اجتماعاته ال COPأن مؤتمر األطراف 

ن، ومع هذا يمكن أيضًا انعقاد االجتماعات الطارئة يالثالث األولى ثم يتم االنعقاد آل سنت
 ).الجلسات(
 

 )(FCTCالطرف الُمَوقِّع في االتفاقية اإلطارية لمكافحة التبغ 
َوقِّعة في االتفاقية اإلطارية لمكافحة التبغ هي الدولة أو منظمة التكامل االقتصادي اإلقليمي الُم

FCTC) .( التبغ فعندما تصبح طرفًا موقعًا في االتفاقية اإلطارية لمكافحة)FCTC( فإن الدولة أو ،
منظمة التكامل االقتصادي اإلقليمي ُتَصدِّق على عدم اإلطاحة بهدفها ولكن عدم اتخاذ أي التزامات 

 .قانونية لتنفيذ االتفاقية
 
 االنضمام والتأآيد الرسمي  والموافقة  والقبول  ولتصديق ا
الدولة أو منظمة التكامل االقتصادي اإلقليمي طرفًا  اتصبح من خالله ة التيالرسمي اتاإلجراء يه

 .في االتفاقية
 

 البروتوآول
ة الملحقة اتفاقية دولية ملزمة قانونًا تم التفاوض بشأنها والعمل بها في ظل االتفاقية الدولي أي هي

االلتزامات الحالية وتقديم  قد يقوم بتيفسيريلحق باالتفاق اَألوَّلي  الذيفالبروتوآول . باالتفاق اَألوَّلي
التزامات جديدة ووضع آليات لتفعيل االلتزامات وتسهيل التعاون الدولي بين األطراف واالتفاق 

 .اَألوَّلي
 

 FCAتحالف االتفاقية اإلطارية 



 100أآثر من من منظمة دولية غير حكومية  350غير حكومية تمثل أآثر من هو منظمة دولية 
ة اإلطارية لمكافحة دولة حول العالم، حيث تم تأسيسها لدعم تطوير وتنفيذ والتصديق على االتفاقي

 ).(FCTCالتبغ 
 


