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 مقدمةال
 

 غير رسميالمل عالفريق  ضمنن آخرها ، وكا INBs الماضي في  في ةمطول اتقاشانمهناك  تكان 

العناصر موضوع د ناقشت األطراف قفعلى وجه الخصوص، و. حول قضايا العدالة الجنائية

وكيفية تقديم المساعدة القانونية  ،أن يتم تجريمها والتي تحتاجمشروع غير الفي االتجار   لمدمجةا

 .ينلمجرمالمتبادل لتسليم الأحكام العمل بو (MLA) المتبادلة
 

لمجرمين ليست المتبادل لتسليم الو MLAلــالنطاق التي واسعة الأن األحكام في الماضي ب FCAجادلت 

تفاقية باألحكام ذات الصلة اتحريك التي يتم من خاللها ا تم وضع مسودة البروتوكول ضرورية إذ

تقرير من فريق استنادا إلى و.  (UNTOC) وطاناألمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر األ

 من جهة، التوصيات تلكاألطراف لن تتبع  تبين أن(FCTC/COP/INT-IT/5/3)  رسميغير المل الع

 UNTOC ضمن أطراف الذين ليسوا ITP أطراف ضعأن ذلك من شأنه أن ين بسبب مخاوف م

اللغة الخروج من روري أال ينبغي من الض همل على أنفريق الع فقد اتفقومع ذلك، . خارجا

سيكون من  حيثهذا مبدأ مهم، و. (1) قسابالوقت اإلتفاقيات التي كانت في الستخدمة في الم

الحصول على المساعدة القانونية المتبادلة وتسليم و MLAمن التواصل مع  ITP تقلل أنالمؤسف جدا 

 .على حد سواء UNTOCو ITP المجرمين للدول التي هي أطراف في

 

____________________________________________________________ 
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 مفتاح التوصيات
 
المادة )بشأن تبادل المساعدة القانونية البالغة األهمية حكام باألإذا قررت األطراف أن تحتفظ  • 

ن ينبغي أن يكو (01و  03المادتان ) بين البلدان للخارجين عن القانونالمتبادل م تسليالو( 03

 ها؛من أجل تجنب إضعافUNTOC  فيمبدئيا إلى االتفاقيات القائمة  ما يكونالنص أقرب 
 -إلى تزييف منتجات التبغ المراجع التي تشير إلزالة ( ج) 11يجب أن يتم تعديل  المادة  • 

فإن مخاطر الموارد ، وكما تنص المسودة. صناعة التبغفي  انتهاك العالمات التجارية يوه

 عن ةفكرية التي هي خارجالملكية القضايا  من كونها غير كافية إلى الموارد االستثماريةتحول 

 هذا البروتوكول؛ ضاغرأ
بإذا كان ينبغي أو لمزيد من اليقين فيما يتعلق لخلق ا( 11)وينبغي أيضا أن يتم تعديل المادة  • 

المتبادل بين البلدان م تسلياإللتزام بالالمساعدة القانونية المتبادلة وحملة  ينبغي الحث علىال 

 للخارجين عن القانون
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 جنائيةالجرائم السلوك غير قانوني بما في ذلك : 11المادة 
ن لمجرميالمتبادل لتسليم الوأحكام  MLA يتم حث، مشروع البروتوكولهو الوضع الحالي لكما 

ا لم يكن مشارو. " 11التي أنشئت وفقا للمادة "لجنائية الجرائم امن قبل لجنة ( 1)( 01-03المواد )

 تعدما يؤسف له أن الصيغة الحالية غير رسمية للمناقشة، ومالعمل المجموعة إلى ( 11)المادة  في

 .مشكلة من عدة نواح
 

د وق. اقانوني هاتجريم علىاألطراف  تلزمجراءات التي إلمن اسردا  1121مشروع المادة ويتضمن 

إلصالح، في لاألمر األكثر إلحاحا و. (0) واسعة النطاق في هذه القائمة اتتعليقسابقا  FCAوفرت 

 كونإلى ذات صلة فقط  في هذا البروتوكولتزوير منتجات التبغ ويعتبر (. ج. )1121رأينا، هو 

والتي )ئب تهرب من الضراالصحة العامة، وال سيما من خالل ال تضعف منتجارة هذه المنتجات 

موارد الصحة العامة تستخدم ال ينبغي أن و((. ب) 1121و ( أ) 1121 وفقا لــيتم التعامل معها 

، والتي يتم التعامل معها من قبل غيرها من التي لمنتجي التبغ "الملكية الفكريةحقوق " لحماية

وينطبق (. TRIPS)وق الملكية الفكرية رية لحقمثل االتفاق المتعلق بالجوانب التجا الدولية، ألجهزةا

 لتعبئة والتغليفل وضع العالمة التجاريةيفترض حيث  – التعبئة والتغليفتزييف على األمر نفسه 

واضح ما قد يعني تصنيع بليس فهو أيضا  ،لى إذن من مالك العالمة التجاريةدون الحصول ع

 .مزيفةمعدات 
 

... التزوير "اإلشارة إلى وب -في مجملها  (ط( )ج) 1121 ينبغي حذفمن وجهة نظرنا، يمكن وو

حقوق الملكية بنود التي تتعلق بما تبقى من البليست لها عالقة فهي " قابلة للتطبيق طوابع مالية

 (0( )ج. )1121من التفصيل في  بمزيد هاتناولفقد تم الفكرية الخاصة، وعلى أي حال 
 
البيع " تفهم على أنها قدمعدلة الصيغة كما أن ال ،(1( )ج) 1121يعني منطقيا تعديل قد هذا كل 

نقل وتوزيع وتخزين وشحن واستيراد أو تصدير طوابع مالية مزورة البيع والبالجملة والسمسرة، و

الملصقات  أو عالماتمن المطلوب نوع تعريف فريدة من نوعها، أو أي ات أو مزيفة أو عالم

 .ىاألخر
في كما ورد : ظلت قائمة لفترة طويلةصياغة الفي ، هناك مشكلة 1120في مشروع المادة و

 مائأي نوع من أنواع الجر ترسيخ عائدات قد تشير إلى طلب بنودال ه، فإن هذحاليةالالصياغة 

المادة ويبدو أن . صلة باالتجار غير المشروع في التبغ اأو لم يكن له تسواء كان، كجرائم جنائية

، ((UNTOC تم نسخها إلى حد كبير منوالتي ) 1120ة لتضييق نطاق المادقد تم تصميمها  1121

أنواعا معينة من الجرائم بين الجرائم  درجتأن ببساطة من األطراف تطلب ولكن في معناها الحرفي 

 :اآلتي  FCAاقترحتالصياغة،  هذهلحل مشكلة و. مائجرعائدات ال في بنود معلن عنهاال
  جريمة العائدات " بــ" عائدات الجريمة"عن عبارة ، (ج)و ( ب)و ( أ) 1120 فييستعاض

 ، و"من هذه المادة 4أو  1جنائية وفقا للفقرة ال

  1121حذف. 

 
بشأن  11مصادرة والمادة الو ضبط ال بشأن 11، بما في ذلك المادة 11هناك عدد من المواد األخرى تعتمد أيضا على المادة ( 1)

 .االختصاص
صياغة مقترحات لقضاء على التجارة غير المشروعة في منتجات التبغ وانص التفاوضي لبروتوكول التعليقات على ال"انظر ( 3)  

( * FCTC/COP/INB-IT/4/4؛ FCTC / COP / INB-IT / 4/3؛ FCTC/COP/INB-IT/3/5 Rev.1وثائق ) 1و  1المجموعات 

 .http://tinyurl.com/7f2ep6t: متاح على االنترنت على العنوان التالي". 

 

http://tinyurl.com/7f2ep6t
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و  1121و  1120ــوفقا لل جرائم الجنائيةح هو التفاعل بين الإلصاللوثمة مسألة أكثر صعوبة 

طراف سلطة كما هو عليه، يتم إعطاء كل طرف من األو .جزاء الرابع والخامساألوبقية  1124

صنف في عداد الجرائم تأن  ترغب فيلتي روعة امشغير السلوك الل اشكاتقديرية كاملة على 

يمكن النظر إلى هذا التقدير باعتباره شكال من أشكال المرونة الالزمة لوضع صيغة و. الجنائية

ومع ذلك، فإن ذلك يعني، أوال، أن نطاق . مقبولة عبر مجموعة واسعة من النظم القانونية

فة من طرف إلى آخر ون مختلااللتزامات المنصوص عليها في أجزاء الرابع والخامس ستك

، وثانيا، أن الطرف (أكثرسيكون لهم التزامات مشروعة غير الاألفعال  مونجريأولئك الذين )

 .أم ال الحصول على المساعدة ما إذا كان يحق لهلن يكون سهال عليه معرفة لمساعدة االطالب 
 

 :هناك ثالثة حلول ممكنة لهذه الصعوبة
 

 الذي يجب تصنيفه ضمن قانونيغير الالسلوك شكل اق حول اتفعلى لحصول امحاولة  -1

في ذلك الوقت القصير المتاح هذا النهج من المستبعد جدا أن ينجح وقد يكون . جنائيةالجرائم ال

 ؛INB5 في  لتفاوضل
التي تعرف ) 1214إدخال قدر من اليقين من خالل االعتماد على مشروع المادة محاولة  -1

أن األحكام الواردة في الجزء الخامس  فيلتعاون الدولي لبنود اويمكن  "(.خطيرةالجريمة ال"

 تسليمالأغلبية معاهدات الجريمة الخطيرة فقط، تمشيا مع ممارسة ببشكل واضح  ةمرتبطتكون 

أن ( 0تحت اقتراح  ةنقطة الثالثال) غير رسميالمل فريق العوقد اقترح . لمجرمينل المتبادل

أربع العقوبة القصوى مدة ) كنقطة بداية،" خطيرةالجريمة ال"تيار اخ إمكانيةتعطى األطراف 

 ر األمانةاخطإعليهم يجب ، والتي أقل بعض الشيء من نقطة البداية ، أو(وات على األقلسن

 . بذلك
إبالغ األمانة عن أي شكل جميع األطراف من تطلب ي ذلك ، لكنةالحالي اتمع الترتيب البقاء -0

يعتبرونه مخالفات جنائية، وذلك  11،1في التي وردت ر المشروع غيالمن أشكال السلوك 

يجب وضع و. المتبادل بينهم التعاون معرفة الوقت الذي يتوقع فيهاألطراف األخرى لتمكين 

 .مكانية وجود أعباء إدارية ذات الصلةإبعض اإلعتبارات في 
 

هو يكون الثاني، الخيار  أي، "خطيرةالجريمة ال"نقطة البداية لــ استخدم فإن ، FCA في رأيو

 .ىالدولية األخر ألجهزةتلك المستخدم في ال اطابقحيث يكون مالنهج األكثر عملية، 
 

 

 


