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  ملخص سیاسة تحالف االتفاقیة اإلطاریة
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 ً  لماذا یُعد األمر مھما

م��ن االتفاقی��ة اإلطاری��ة، حی��ث  6یُع��د التص��دي للت��دفقات غی��ر المش��روعة ف��ي تج��ارة التب��غ ھ��و مفت��اح التنفی��ذ الفعّ��ال للم��ادة 
التدابیر العملیة لما ینبغي عل�ى الحكوم�ات القی�ام ب�ھ ف�ي ھ�ذا الص�دد،  ،15المادة بموجب ، تتضمن االتفاقیة اإلطاریة نفسھا

ق��ام م��ؤتمر األط��راف المش��اركین ف��ي االتفاقی��ة اإلطاری��ة ف��ي دورت��ھ الخامس��ة من��ذ أربع��ة أع��وام بتبن��ي  ع��الوة عل��ى ذل��ك
 غیر المشروع بمنتجات التبغ. تجاربروتوكول القضاء على اإل

ینبغي على مؤتمر األطراف في دورتھ السابعة اتخاذ قرارات حاسمة بشأن كیفیة تكثیف الجھ�ود عل�ى المس�تویات العالمی�ة 
اس�تكمال األعم�ال التحض�یریة ف�ي الوق�ت غی�ر المش�روع بمنتج�ات التب�غ، ولض�مان  تج�ارقلیمیة والقُطریة لمعالج�ة اإلواإل

 .غیر المشروع بمنتجات التبغ تجاربروتوكول القضاء على اإلالمناسب النعقاد الدورة األولى الجتماع األطراف بشأن 

  

 من جدول األعمال المؤقت 1-5د تعلق ھذه الوثیقة بالبنت

 التوصیات الرئیسیة
 

یوصي تحالف االتفاقیة اإلطاری�ة ب�أن ینش�يء م�ؤتمر األط�راف ف�ي دورت�ھ الس�ابعة فری�ق  •
؛ بحی��ث تتس��نى الفرص��ة لألط��راف 2017عام��ل حك��ومّي دول��ّي لعق��د اجتماع��ات ف��ي ع��ام 

المشاركین في االتفاقیة اإلطاریة للبدء في العمل الذي سیتناول القض�ایا المحوری�ة المتعلق�ة 
ف��ي أس��رع وق��ت  غی��ر المش��روع بمنتج��ات التب��غ تج��ارعل��ى اإلبروتوك��ول القض��اء بتنفی��ذ 

ممكن، كما ینبغي على مؤتمر األطراف تقدیم إرشادات واضحة فیما یخ�ص ج�دول أعم�ال 
 ووثائق ذلك الفریق العامل الحكومّي الدولّي.

ففضالً عن مھام دعم تنفی�ذ یوصي تحالف االتفاقیة اإلطاریة بتمدید تفویض فریق الخبراء،  •
إقرارھا، ینبغي دعوة فریق الخبراء لتقدیم إسھاماتھم في ج�دول التدریب التعریفیة وبرامج 
الفریق العامل الحكومّي الدولّي، وللمساعدة في تطویر الوثائق الالزم�ة الجتماع�ات أعمال 

 ذلك الفریق العامل.
ینبغي على مؤتمر األطراف في دورتھ السابعة تخصیص موارد كافیة لكل م�ن اجتماع�ات  •

 فریق العامل الحكومّي الدولّي، وعمل فریق الخبراء.ال
ینبغي على مؤتمر األطراف في دورتھ السابعة إرسال رسالة واضحة تذكر األط�راف ب�أن  •

غیر المشروع بمنتجات التب�غ تق�دمھا ش�ركات التب�غ أو تُق�دم نیاب�ة  تجارأیّة حلول تتعلق باإل
س�واًء ، كانت ص�احبة فكرتھ�اسرتھا أو یعنھا أو تحت تأثیرھا أو صممتھا شركات التبغ أو 

بروتوك�ول القض�اء عل�ى اإلتج�ار غی�ر لن تفي بمتطلب�ات  ،بصورة مباشرة أو غیر مباشرة
ولن تكون مقبولة، كما ینبغي لمؤتمر األطراف في دورتھ الس�ابعة  المشروع بمنتجات التبغ

 تبني قرار في ھذا الشأن.
اف المشاركین ف�ي االتفاقی�ة اإلطاری�ة المض�ّي تفاقیة اإلطاریة جمیع األطرالیناشد تحالف ا •

من االتفاقیة اإلطاری�ة، والت�ي تحت�وي عل�ى مق�اییس عملی�ة تخ�ص  15قدماً في تنفیذ المادة 
 بمنتجات التبغ. تجاركیفیة تناول اإل

http://www.fctc.org/
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 األولىاألعمال التحضیریة الجتماع األطراف في دورتھ 

بروتوك��ول نف��اذ ب�دء وج�ود فرص��ة ل تقت�رح س��كرتاریة االتفاقی�ة ف��ي تقریرھ�ا المق��دم لم�ؤتمر األط��راف ف��ي دورت�ھ الس��ابعة
أو أكث�ر  اً ش�ھر 12، وقد ی�نجم ع�ن ھ�ذا الموق�ف ت�أخیر 20171في عام  غیر المشروع بمنتجات التبغ تجارالقضاء على اإل

ال�دورة األول�ى الجتم�اع األط�راف؛  إقام�ة غیر المشروع بمنتجات التبغ وبین بروتوكول القضاء على اإلتجار بین بدء نفاذ
رة عقب ال�دورة یجب عقد الدورة األولى الجتماع األطراف مباشرة قبل أو مباش ،ووفقاً لنص البروتوكول، وھذا بسبب أنھ
 2017ف�ي ع�ام  النف�اذالتي ستنعقد بعد البدء في العادیة التالیة لمؤتمر األطراف والدورة ، 2مؤتمر األطرافالعادیة التالیة ل

 .20183والتي ستُعقد في أواخر عام  لمؤتمر األطراف ستكون الدورة الثامنة

سواًء انعقدت الدورة األولى الجتم�اع األط�راف مباش�رة قب�ل أو عق�ب ال�دورة الثامن�ة لم�ؤتمر األط�راف، فل�ن یك�ون ھن�اك 
، وتُع�د ھ�ذه 2018أواخر عام حتى  ضاء على اإلتجار غیر المشروع بمنتجات التبغبروتوكول القإجراء دولّي لتناول تنفیذ 

حیث یوج�د موع�د نھ�ائي للتنفی�ذ خ�الل خمس�ة أع�وام، كم�ا توج�د قض�ایا تتعل�ق بالفنی�ات  1-8خاصة بالنسبة للمادة مشكلة، 
 " فعّالة.المعلومات لتبادلعالمیة  تنسیق جھةبحاجة للحل عبر التفاوض الدولّي لضمان تأسیس " والحوكمة

ذات اإلط�ار  حك�اماألف�ي تنفی�ذ  ،بأسرع ما یمكن، تقترح السكرتاریة الخیارین التالیین؛ لمعالجة ھذا الموقف ولضمان البدء
 :القضاء على اإلتجار غیر المشروع بمنتجات التبغبروتوكول ب الزمني المحدد المتعلقة

ألن أن یضع مؤتمر األطراف في دورتھ السابعة آلیة تتخلل الدورات مفوض�ة بالعم�ل عل�ى القض�ایا الت�ي تحت�اج  •
المناقش�ات الفنی�ة أن�ھ س�تنعقد  ،األم�ر واق�عفي ، ي الدورة األولى الجتماع األطراف، ھذا یعنيعلیھا ف یتم االتفاق

(والتي ینبغي تنفیذھا في إطار  8تعلق بأحكام المادة وخاصة فیما ی، جوھریة من خالل آلیة ما بین الدورات ھذهال
 قُبی�ل أو بُعی�د انعق�ادحتى قبل أن تبدأ المفاوضات الرس�میة ف�ي ال�دورة األول�ى الجتم�اع األط�راف  ،زمني محدد)

 الدورة الثامنة لمؤتمر األطراف.
القض�اء عل�ى اإلتج�ار غی�ر بروتوك�ول بع�د س�تة أش�ھر م�ن ب�دء نف�اذ  لمؤتمر األطراف دورة استثنائیةیمكن عقد  •

 عقد الدورة األولى الجتماع األطراف.یمكن ، حینھا المشروع بمنتجات التبغ

یرى تح�الف االتفاقی�ة اإلطاری�ة أن النعق�اد ال�دورة األول�ى الجتم�اع األط�راف ف�ي وق�ت انعق�اد ال�دورة االس�تثنائیة لم�ؤتمر 
الدورة األولى الجتماع األط�راف؛ حی�ث ال  إقامةالتنبؤ بتوقیت ھو أننا لن نتمكن من  األطراف علیھ مأخذین، المأخذ األول

ً  40یمكن تحدید موعده قبل الحصول عل�ى  ، باإلض�افة إل�ى أن انعق�اد ال�دورة األول�ى الجتم�اع األط�راف ف�ي وق�ت تص�دیقا
مص�داقیة اجتم�اع  سیؤدي لتق�ویضع الكثیر من التحدیات اإلجرائیة، كما قد یض انعقاد الدورة االستثنائیة لمؤتمر األطراف

جتم�اع األط�راف مباش�رة ال�دورة األول�ى التعق�د س�كرتاریة االتفاقی�ة " ھاألطراف؛ ألن البروتوكول ینص بوضوح على أن�
، ین�درج ھ�ذا ال�نص ف�ي البروتوك�ول "الت�ي تل�ي ب�دء نف�اذ البروتوك�ول قبل أو مباشرة بعد الدورة العادیة لمؤتمر األط�راف

دولة أخرى، ونظراً ألھمیة اجتم�اع األط�راف األول فینبغ�ي إقام�ة ال�دورة  23طرفاً فیھ مع أصبح االتحاد األوروبي الذي 
 ً  ، أي عند إقامة دورة عادیة لمؤتمر األطراف.كما ھو متفق علیھ تماما

 تأس�یس یؤسس مؤتمر األطراف في دورتھ الس�ابعة آلی�ة تتخل�ل ال�دورات، مث�لیوصي تحالف االتفاقیة اإلطاریة كذلك بأن 
لب��دء ف��ي العم��ل ال��ذي لمش��اركین ف��ي االتفاقی��ة اإلطاری��ة ا؛ بحی��ث تتس��نى الفرص��ة لألط��راف اعام��ل حك��ومّي دول��يّ  فری��ق

سیتناول القضایا المحوریة المتعلقة بتنفیذ بروتوكول القضاء على اإلتج�ار غی�ر المش�روع بمنتج�ات التب�غ ف�ي أس�رع وق�ت 
، كم�ا ینبغ�ي تخص�یص اعتم�ادات المیزانی�ة 2017وینبغي على الفریق العامل الحكومّي الدولّي أن یجتمع ف�ي ع�ام ممكن، 

 وخطة العمل القائمتین؛ لتحقیق ذلك.الالزمة في المیزانیة 

 2017في عام  فریق عامل حكومّي دوليّ مزایا إقامة 

ف�ي  القضاء على اإلتجار غیر المشروع بمنتجات التبغول یوجد عدد من األسباب الوجیھة تدعو األطراف لمناقشة بروتوك
ت�ي س�تحتاج ألن تتفاع�ل تطبی�ق أنظم�ة تتب�ع وتعق�ب قُطری�ة وإقلیمی�ة، وال بالفعلبعض الحكومات  تبحث؛ حیث 2017عام 

 2017س�یحتاج االتح�اد األوروب�ي بنھای�ة ع�ام ، عل�ى س�بیل المث�ال: "العالمیة لتبادل المعلوم�ات التنسیقجھة "مع  بسالسة

                                                 
 27فقرة رقم ال FCTC/COP/7/5رقم  الوثیقةتقاریر الدورة السابعة لمؤتمر األطراف،  1
 ،األطراف اجتماعقتضى ھذه المادة مبأ نشَ یُ  على أنھ " غیر المشروع بمنتجات التبغ تجارالقضاء على اإلبروتوكول من  1-33تنص المادة  2

األطراف التي تلي بدء نفاذ  لمؤتمربعد الدورة العادیة مباشرة األطراف مباشرة قبل أو  الجتماعاالتفاقیة الدورة األولى  سكرتاریةوتعقد 
 "البروتوكول

 5فقرة رقم ال FCTC/COP/7/35رقم الوثیقة ، مؤتمر األطرافالدورة السابعة لریر اتق 3
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تواف�ق فری�ق عام�ل حك�ومّي دول�ّي عل�ى ض�مان ؛ فستساعد إقامة 4بع والتعقبتلتبني معاییر فنیة خاصة بھ لتشكل نظاماً للت
م�ع أیّ�ة أنظم�ة عالمی�ة للتتب�ع والتعق�ب وفق�اً لم�ا ت�نص  ،وأیّة أنظمة مطبقة حالیاً أو طورتھا بلدان أخ�رى، النظام األوروبي

 من بروتوكول القضاء على اإلتجار غیر المشروع بمنتجات التبغ. 1-8علیھ المادة 

سبب آخر كي تستفید الحكومات من المناقشات العالمیة بشأن تطبیق أحكام بروتوكول القضاء على اإلتجار غیر المش�روع 
حاج�ة إلح�راز تق�دم الخبرات وأفضل الممارسات والدروس المس�تفادة؛ فبینم�ا توج�د كل من ادل بمنتجات التبغ یتمثل في تب

الخاص��ة تق��دم العدی��د م��ن األحك��ام األخ��رى  ،8وبالتحدی��د بموج��ب الم��ادة ، ط��ر الزمنی��ة المح��ددة ذات األُ  ف��ي تنفی��ذ األحك��ام
م�ن  15المفروض�ة بموج�ب الم�ادة  لتزام�اتاالوك�ذلك ، بروتوكول القضاء عل�ى اإلتج�ار غی�ر المش�روع بمنتج�ات التب�غ ب

ً اقتراحات مھمة عملی�ة وتكتیكی�ة بش�أن كیفی�ة معالج�ة اإلتج�ار غی�ر المش�روع بمنتج�ات التب�غ ،االتفاقیة اإلطاریة  ، متض�منا
 ذلك:

والتحق�ق  )6(الم�ادة  الرخص�ةومنتج�ات التب�غ ومع�دات التص�نیع مث�ل  سلس�لة توری�د التب�غتدابیر أخرى لمكافحة  •
 ).10(المادة  والوقائیة) والتدابیر األمنیة 9السجالت (المادة وحفظ  )7(المادة  الواجب

 ).18حتى  14فرض الجزاءات والعقوبات (المواد  •
 ).27القانون (المادة  إنفاذالتعاون الدولي وتبادل المعلومات لتحسین  •
 وتوكول.تقدیم الدعم الفني والمساعدة وبناء القدرات؛ للتمكین من الوصول لھدف البر •

 فریق العامل الحكومّي الدوليّ األعمال التحضیریة وجدول أعمال ال

ینبغي على مؤتمر األطراف ف�ي دورت�ھ الس�ابعة أن یس�تقطع وقت�اً لمناقش�ة ج�دول أعم�ال الفری�ق العام�ل الحك�ومّي ال�دولّي 
األط�راف ف�ي اقت�راح نق�اط معین�ة ، فلربم�ا یرغ�ب 2017في عام  فریقوأعمالھ التحضیریة؛ لضمان إقامة اجتماع مثمر لل

توجیھات بشأن كیفیة االنتھاء م�ن  ربما یقدمون، وعلى وجھ الخصوص والتي یرون أنھ ینبغي إدراجھا في جدول األعمال
توفیرھا الرئیسیة التي سیكون من الضرورّي  جدول األعمال، كما ینبغي على مؤتمر األطراف تحدید المعلومات والوثائق

 ع.قبل عقد االجتما

 العمل الخمس الرئیسیة التالیة في جدول أعمال االجتماع: مجاالتیرى تحالف االتفاقیة اإلطاریة أنھ یمكن إدراج 

 وترتیباتھا. "العالمیة لتبادل المعلومات تنسیقجھة ال"ھیكل  •
مس�توى تطبیق تدابیر بروتوكول القضاء على اإلتجار غیر المشروع بمنتجات التبغ على مستوى القُط�ر، وعل�ى  •

 اإلقلیم حیثما كان ذلك مناسباً.
 تقدیم المساعدة الفنیة لدعم تنفیذ بروتوكول القضاء على اإلتجار غیر المشروع بمنتجات التبغ. •
اس��تراتیجیات لمواجھ��ة مس��اعي ش��ركات التب��غ لتق��ویض تنفی��ذ بروتوك��ول القض��اء عل��ى اإلتج��ار غی��ر المش��روع  •

 بمنتجات التبغ.
 لدولیة في تنفیذ بروتوكول القضاء على اإلتجار غیر المشروع بمنتجات التبغ.الحكومیة اإشراك المنظمات  •

 .المجاالتیمكن تناولھا تحت كل من تلك محتملة تجد أدناه اقتراحات لموضوعات 

 العالمیة لتبادل المعلوماتجھة التنسیق 

جھ�ة "ینبغي على الحكوم�ات ف�ي مس�تھل اجتم�اع الفری�ق العام�ل الحك�ومّي ال�دولّي أن تتب�ادل وجھ�ات النظ�ر بش�أن ھیك�ل 
؛ حی�ث س�یكون م�ن المھ�م تحدی�د العناص�ر الرئیس�یة ألنظم�ة التتب�ع والتعق�ب وترتیباتھا "التنسیق العالمیة لتبادل المعلومات

ھ�م ف�ي نف�س الوق�ت م�ع النظ�ام الع�المي وم�ع بعض�ھم ال�بعض، بینم�ا ا م�ن خاللھ�الط�رق الت�ي س�یحتاجون للتفاع�ل كذلك و
؛ حی��ث ینبغ��ي عل��ى الحكوم��ات تن��اول یمتثل��ون ألحك��ام بروتوك��ول القض��اء عل��ى اإلتج��ار غی��ر المش��روع بمنتج��ات التب��غ

 المعاییر البنیویة فحسب.تتحدد  المواصفات الفنیة لجھة التنسیق العالمیة بمجرد أن

 

  

                                                 
 http://ec.europa.eu/health/tobacco/docs/implementation_plan_en.pdfانظر التفاصیل في:  4

http://ec.europa.eu/health/tobacco/docs/implementation_plan_en.pdf
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 على مستوى القُطر بروتوكول القضاء على اإلتجار غیر المشروع بمنتجات التبغتنفیذ أحكام 
ألن یعقب�ھ مناقش�ات بش�أن الن�واحي  "جھ�ة التنس�یق العالمی�ة لتب�ادل المعلوم�ات"على األرجح، سیحتاج تب�ادل اآلراء بش�أن 

مزایا وعیوب األنظمة القائمة والح�د األدن�ى القومیة واإلقلیمیة؛ حیث یمكن للحكومات مناقشة الفنیة ألنظمة التتبع والتعقب 
یمك�ن للحكوم�ات تب�ادل الخب�رات  وبص�رف النظ�ر ع�ن مواص�فاتھا الفنی�ة،، للمواصفات الدولیة فیما یخ�ص إمكانی�ة التتب�ع

فعّال�ة م�ن حی�ث لتوص�ل لحل�ول بشأن الحصول على تلك األنظمة سواء عب�ر الش�راء أو عب�ر اس�تراتیجیات أخ�رى ت�ؤدي ل
 األدن�ى هح�دإل�ى  الباع�ة المف�رط وغی�ر المب�رر تبادل اآلراء بشأن كیفی�ة خف�ض ت�أثیر منالحكومات تستفید ا قد التكلفة، كم

 وكیفیة الوقایة من الفساد.
، مث��ل بروتوك��ول القض��اء عل��ى اإلتج��ار غی��ر المش��روع بمنتج��ات التب��غك��ذلك ینبغ��ي عل��ى الحكوم��ات مناقش��ة تنفی��ذ أحك��ام 

أن یب�دأ العم�ل  فریق العامل الحكومّي الدوليّ یمكن للحیث  الجزاءات والعقوبات علیھا؛ ضالرقابة على سلسلة التورید وفر
بروتوك�ول القض�اء عل�ى اإلتج�ار غی�ر فیم�ا یخ�ص توجیھی�ة  ئالتي تحتاج لتطویر مباد للمجاالتالالزم لتوضیح األولویة 
 الممارسات.؛ لتضمن اتساق التنفیذ على مستوى القُطر مع أفضل المشروع بمنتجات التبغ

 المساعدة الفنیة المتاحة والضروریة
بروتوك�ول القض��اء عل�ى اإلتج��ار غی�ر المش��روع م�ن الم��رجح أن تحت�اج العدی��د م�ن الحكوم��ات للمس�اعدة الفنی��ة ف�ي تنفی��ذ 

، وبعیداً عن تناول االحتیاجات العاجل�ة، یمك�ن أن ترك�ز المناقش�ات عل�ى كیفی�ة تقی�یم طبیع�ة وحج�م اإلتج�ار بمنتجات التبغ
تحلی�ل أو  الواقعيّ على الوجھ األكمل، سواء على مستوى القُطر أو إقلیمیاً، حیث یمكن ألدوات مثل التحلیل غیر المشروع 

قائم�ة لك ف�إن بع�ض الحكوم�ات ل�دیھا بالفع�ل اس�تراتیجیات ش�املة ك�ذالتھدیدات أن یكون مفی�داً وبخاص�ة ف�ي ھ�ذا الص�دد، 
؛ وذل��ك مس��اعدة ھ��ؤالء ال��ذین یس��تعدون لتطبی��ق ت��دابیر ش��املة م��ن ش��أنھاویمكنھ��ا تق��دیم أمثل��ة ألفض��ل الممارس��ات الت��ي 

  بالتبغ قبیل إنفاذ البروتوكول.لإلتجار غیر المشروع  لمساعدتھم على التصدي
 بروتوكول القضاء على اإلتجار غیر المشروع بمنتجات التبغالدولیة في تنفیذ إشراك المنظمات الحكومیة 

بروتوكول القضاء بعیداً عن المساعدة الفنیة التي تقدمھا الحكومات، قد یسھم عدد من المنظمات الحكومیة الدولیة في تنفیذ 
یج�وز الجتم�اع األط�راف أن  ھعل�ى أن� بروتوك�ولالمن  35تنص المادة  ؛ حیثعلى اإلتجار غیر المشروع بمنتجات التبغ

فری�ق العام�ل ، كم�ا ق�د یج�وز للیطلب تعاون المنظمات الحكومیة الدولیة المؤھلة لتقدیم الدعم فیما یتعلق بتنفیذ البروتوكول
اجتم�اع األط��راف ف��ي دورت��ھ األول��ى،  لیص��ادق علیھ��ا معین��ة أن ین��اقش طلب��ات حص��ول عل�ى المس��اعدة الحك�ومّي ال��دوليّ 

، كم��ا أن��ھ یمك��ن ومنظم��ة الجم��ارك العالمی��ة ،مكت��ب األم��م المتح��دة المعن��ي بالمخ��درات والجریم��ةبم��ا یتعل��ق وخاص��ة فی
بروتوك�ول القض�اء عل�ى اإلتج�ار غی�ر المش�روع للمناقشات أن تركز على االلتزام�ات الدولی�ة المتداخل�ة والت�ي تق�ع تح�ت 

 واتفاقیة األمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة. اتفاقیة األمم المتحدة لمكافحة الفساد وتحت بمنتجات التبغ
 بروتوكول القضاء على اإلتجار غیر المشروع بمنتجات التبغمساعي شركات التبغ لتقویض تنفیذ 

 االتفاق عل�ى اس�تراتیجیات للتص�دي لتل�ك التكتیك�اتكذلك تبادل الخبرات فیما یتعلق بتكتیكات شركات التبغ ویمكن اعتبار 
؛ حیث تحاول تلك الشركات التأثیر على قرارات الحكوم�ات بش�أن فریق العامل الحكومّي الدوليّ ھدفاً إضافیاً لمفاوضات ال

عب��ر الت��رویج للتكنولوجی��ا الخاص��ة بھ��ا للتتب��ع والتعق��ب والت��ي تس��مى كیفی��ة التص��دي لإلتج��ار غی��ر المش��روع، وبخاص��ة 
 ".كودینتیفاي"بـ

اس�تخدامھ لش�ركات عب�ر وطنی�ة كب�رى أخ�رى  ثم ُم�نح ت�رخیص، "كودینتیفاي"نظام یة طورت شركة فیلیب موریس الدول
كح�ل اللت�زامھم بمكافح�ة  ش�ركات التب�غ ف�ي أن تتبن�اه الحكوم�اتتقوم بتصنیع التبغ؛ وھو عب�ارة ع�ن نظ�ام ترمی�ز ترغ�ب 

، إن�ھ المش�روع بمنتج�ات التب�غبروتوكول القضاء عل�ى اإلتج�ار غی�ر اإلتجار غیر المشروع، وبخاصة وفق ما ینص علیھ 
لیس شفاف، كما أن برمجیتھ لیست مفتوحة المصدر س�واء لالط�الع و/أو التع�دیل، وعل�ى ال�رغم م�ن محاول�ة ش�ركة نظام 

اس�تحوذت علی�ھ ش�ركة إینیكس�تو، إال أن ش�ركة إینیكس�تو لھ�ا ص�الت " ال�ذي كودینتیف�ايفیلیب موریس إلبعاد نفسھا عن "
 2-8طلب�ات الم�ادة " ال یف�ي بمتكودینتیف�ايوعلى أیّة ح�ال ف�إن "عبر نظام إدارتھا وحوكمتھا.  وثیقة بشركة فیلیب موریس

 .5"یخضع لسیطرة الطرفمن البروتوكول وفقاً لسكرتاریة االتفاقیة اإلطاریة؛ حیث ینبغي لنظام التتبع والتعقب أن "
  

                                                 
 ئلة وأجوبة:: أسبروتوكول القضاء على اإلتجار غیر المشروع بمنتجات التبغقم بزیارة الموقع اإللیكتروني لالتفاقیة اإلطاریة: 5 

http://www.who.int/fctc/protocol/faq/ar/index2.html#R18 

http://www.who.int/fctc/protocol/faq/ar/index2.html#R18
http://www.who.int/fctc/protocol/faq/ar/index2.html#R18
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م�ن االتفاقی�ة  3-5إمكانی�ة تطبی�ق الم�ادة ش أن تن�اق ال�دوليّ فری�ق العام�ل الحك�ومّي لاأثناء اجتم�اع  ینبغي للحكوماتكذلك، 
؛ بروتوكول القضاء عل�ى اإلتج�ار غی�ر المش�روع بمنتج�ات التب�غاإلطاریة ومبادئھا التوجیھیة على تنفیذ األحكام المختلفة ل

على سبیل المث�ال: بینم�ا ق�د توج�د حاج�ة إلش�راك ش�ركات التب�غ للحص�ول عل�ى بع�ض المعلوم�ات م�ن أج�ل أنظم�ة التتب�ع 
؛ لذلك فسیحتاج األطراف عل�ى األرج�ح لتوجیھ�ات واض�حة أو تحلیل األنظمةوالتعقب، إال أنھ ال ینبغي إشراكھا في إدارة 
س�تفادة منھ�ا مكن األط�راف م�ن االأسرع وق�ت ممك�ن؛ بحی�ث ی�ت ي وضعھا فيبشأن درجة تدخل شركات التبغ، والتي ینبغ

 .األنظمة شراءعند اتخاذ قرارات 

بروتوك�ول القض�اء عل�ى اإلتج�ار لتنفی�ذ  ینبغي على مؤتمر األطراف في دورتھ السابعة أن یقول ال لحل�ول ش�ركات التب�غ
 غیر المشروع بمنتجات التبغ

بروتوك�ول القض�اء عل�ى ى قرارات الحكومة فیما یخ�ص الحل�ول الفنی�ة لتنفی�ذ نظراً لكثافة مساعي شركات التبغ للتأثیر عل
ینبغ�ي  ؛ حی�ث؛ ینبغي لمؤتمر األطراف في دورتھ الس�ابعة أن یتخ�ذ إج�راءات فوری�ةاإلتجار غیر المشروع بمنتجات التبغ

 ،رسالة واضحة تذكر األطراف بأن أیّة حلول تتعلق باإلتجار غیر المشروع بمنتجات التبغ تقدمھا ش�ركات التب�غ أن یرسل
س�واًء بص�ورة مباش�رة  ،أو صممتھا شركات التبغ أو یسرتھا أو كان�ت ص�احبة فكرتھ�ا ،أو تُقدم نیابة عنھا أو تحت تأثیرھا

تك�ون مقبول�ة، كم�ا ینبغ�ي لم�ؤتمر األط�راف ف�ي دورت�ھ الس�ابعة تبن�ي ولن بروتوكول اللن تفي بمتطلبات ، أو غیر مباشرة
 .قرار في ھذا الشأن

 دور فریق الخبراء

بروتوك�ول القض�اء عل�ى على تحسین ت�وافر المس�اعدة الفنی�ة م�ن أج�ل تنفی�ذ ألطراف في الدورة السادسة لمؤتمرھم وافق ا
م�ن خبی�رین لك�ل إقل�یم م�ن وفقاً لذلك القرار یتألف الفریق و ،عبر إعداد فریق خبراء اإلتجار غیر المشروع بمنتجات التبغ

 أقالیم منظمة الصحة العالمیة.

ض�ل یُع�د فری�ق الخب�راء ف�ي أفویوص�ي بتمدی�د فت�رة انتداب�ھ، كم�ا  فری�ق الخب�راءیرحب تحالف االتفاقیة اإلطاریة بتأسیس 
، كفاءاتھ الفنیةنظراً للتمثیل الجغرافي المتساوي و؛ فریق العامل الحكومّي الدوليّ لدعم األعمال التحضیریة لوضع یتیح لھ 

فری�ق العام�ل الحك��ومّي لفینبغ�ي دع�وة فری�ق الخب�راء عل�ى وج��ھ الخص�وص لتق�دیم إس�ھامات الخب�راء ف��ي ج�دول أعم�ال ا
 یساعد في التوثیق الالزم لالجتماع.لو الدوليّ 

بروتوك�ول القض�اء ف�ي تنفی�ذ دع�م الحكوم�ات  عل�ىمواصلة عملھ یتلقى فریق الخبراء طلباً ب كما ینبغي في الوقت نفسھ أن
ب�راء أن یرك�ز خاص�ةً عل�ى مراجع�ة والمصادقة علیھ، وینبغي لعم�ل فری�ق الخ على اإلتجار غیر المشروع بمنتجات التبغ

ینبغ��ي لم��ؤتمر كم��ا ، تتعل��ق بتنفی��ذ البل�دان للبروتوك��ول أخ��رى والل��وائح واالس��تراتیجیات وأیّ�ة وث��ائق مس�ودات التش��ریعات
ف�ي ك�ل م�ن المیزانی�ة وخط�ة العم�ل  عم�ل فری�ق الخب�راءم�ن أج�ل األطراف في دورتھ السابعة أن یخصص تم�ویالً كافی�اً 

 ).2019-2018) والقادمتین (2017-2016الحالیتین (

 من االتفاقیة اإلطاریة 15المادة  وانفذفلتال حاجة لالنتظار لمكافحة اإلتجار غیر المشروع، 

بروتوك�ول القض�اء عل�ى اإلتج�ار غی�ر المش�روع خطوات ھامة لدعم المصادقة عل�ى إلقرار تاج مؤتمر األطراف بینما یح
وتنفیذه، إال أنھ ینبغي على األطراف المشاركین في االتفاقیة اإلطاریة على الرغم من ذل�ك إح�راز تق�دم ف�ي  بمنتجات التبغ
بیر تش��ریعیة وتنفیذی��ة م��ن األط��راف تبن��ي وتنفی��ذ ت��دا 2-15الم��ادة حی��ث تتطل��ب م��ن االتفاقی��ة اإلطاری��ة،  15تنفی��ذ الم��ادة 

ینبغ�ي لتل�ك العالم�ات أن تش�یر للوجھ�ة الت�ي حی�ث وإداریة فعّال�ة فیم�ا یتعل�ق بوض�ع عالم�ات فری�دة عل�ى منتج�ات التب�غ؛ 
بیر تش�ریعیة وتنفیذی�ة وتنفی�ذ ت�دا اتخ�اذ"بأنھ ینبغ�ي عل�ى األط�راف  2-15بالمنتَج أن یُباع فیھا، كذلك تنص المادة یفترض 

 لمن�ع المالئم�ة السیاس�ات وض�ع عل�ى األط�راف س�ائر م�ع االقتض�اء، حس�ب والتع�اون، فعّال�ة، أخرى تدابیروإداریة و/أو 
 ."التبغ لدخان والتعرض النیكوتین وإدمان التبغ استھالك وخفض

تفعی�ل ینبغ�ي لت�دابیر للتص�دي لإلتج�ار غی�ر المش�روع، ب�ل  ھ�ااتخاذ لیست البلدان في حاجة النتظار نفاذ البروتوك�ول قب�ل
من االتفاقیة اإلطاریة الخاصة بضرائب  6أن یتزامن مع تنفیذ المادة  تدابیر للتصدي لإلتجار غیر المشروع بمنتجات التبغ

 التبغ.


