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 الوثيقة مع وتتوافق المؤقت األعمال جدول من 6-5 بالبند الوثيقة هذه تتعلق
FCTC/MOP/1/14 

 
 التبغ منتجات في المشروعة غير المتاجرة على القضاء بروتوكول في المشاركة األطراف الجتماع األولى الدورة

سويسرا جنيف، بمدينة 2018 أكتوبر/ األول تشرين 10 إلى 8 من الفترة في  
 
 

 المتبادل والقانوني اإلداري العون
 

 

 الرئيسية التوصيات
  

 توصيات اإلطارية االتفاقية تحالف يدعم ال FCTC/MOP/1/14 لوضع خبراء ريقف أو عامل فريق إما بتشكيل 
 في المشاركة األطراف فغالبية ،المتبادل والقانوني اإلداري العون آليات بشأن توصيات أو إرشادية قواعد

 عامل فريق تشكيل فإن وبالتالي سلفًا؛ موجودة التزامات بموجب متبادل عون بتوفير بالفعل ملتزمة البروتوكول
 .ضروري غير أمر هو خبراء فريق أو

 اإلداري العون ترتيبات بشأن الموجودة بالمعلومات تقرير دبإعدا األمانة بتكليف اإلطارية االتفاقية تحالف يوصي 
 .كالهما أو معنية أو مماثلة دولية هيئات خالل من المتاح المتبادل والقانوني

 
 
 

 مهًما األمر يُعد لماذ

 

 غير لمتاجرةا طبيعة بها تتسم التي للعولمة نظًرا البروتوكول لنجاح حاسم رأم هو األطراف بين فيما المتبادل والقانوني اإلداري العون
 متعددة وهيئات سلطات تعاون البروتوكول في المشاركة األطراف بين فيما المتبادل العون هذا يقتضيو ومنتجاته، التبغ في المشروعة

 .والتمويل الضرائب وفرض القضائية والفروع الجمارك وهيئات القانون إنفاذ سلطات شاملة األطراف، ضمن
 
 

 أساسية معلومات
 

 المعلومات مشاركة البروتوكول في المشاركة األطراف من البروتوكول من 28 المادة تستلزم واإلدارية، القانونية الداخلية للنظم وفقًا
 منتجاته أو التبغ في المتاجرة منع حيال المعنية القوانين من وغيرها الجمارك لقوانين المالئم التطبيق"بـ يختص فيما البعض بعضهم مع
 ."قضائيًا الجناة ومالحقة الجرائم تلك ومكافحة والتحري والكشف المنتجات تلك تصنيع معدات أو
 

 مشاركتها ينبغي التي لمعلوماتا عن المقدمة األمثلة وتتضمن األطراف، بين فيما اإلدراية االستيعاب قدرات تعزيز 28 المادة تستهدف
  :28 المادة ظل في

 

 .فاعليتها أثبتت التي الجديدة التعزيز فنيات من يرهاوغ الجمارك في جديدة فنيات •

 .البروتوكول غطاها المشروعة غير المتاجرة في االنخراط في جديدة سبل أو وسائل أو توجهات •

 .فيها شاركوا أو البروتوكول من 14 المادة غطتها جريمة ارتكبوا بأنهم معروف أشخاص •
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 يتصل فيما متباداًلا قانونيًا عونًا البعض لبعضها البروتوكول في المشاركة األطراف تقدم أن البروتوكول من 29 المادة تستلزم بالمثل،
 وتتضمن البروتوكول، من 14 المادة غطتها التي الداخلية القوانين بإنفاذ المرتبطة القضائية واإلجراءات والمالحقات التحقيقات بإجراء
 :األطراف بين فيما القانوني العون طلبات

 

 .أقوالهم أخذ أو شخاصاأل من األدلة أخذ •

 .بالمضبوطات واإلمساك التفتيش إجراء •

 .األدلة على الحصول بغرض وتتبعها الجريمة عائدات تحديد •

  .التجارية األعمال سجالت أو الحكومية أو المصرفية السجالت متضمنة ،والسجالت الوثائق توفير •
 

 القانوني العون طلبات مسؤولية لتتولى مركزية سلطة تفويض على األطراف يوافق وأن ،محليًا التنسيق 29 بالمادة االلتزام يتطلب كما
  .المعنية للسلطة الطلبات تحويل على لتشرف أو

 
 

 األولى دورته في األطراف اجتماع ليتخذها إجراءات
 

 ملحق في المطروحة القرار مسودة في بهما الموصى المقترحين الخيارين من أي اإلطارية االتفاقية تحالف يدعم ال
FCTC/MOP/1/14، فيما المعلومات لتبادل نظام بشأن اإلرشادية للقواعد مسودة لوضع عامل فريق لتشكيل يدعو األول فالخيار 

 الذي للتبادل نظام تطبيق أجل من بالتوصيات تقرير إلعداد خبراء قفري لتشكيل الثاني رالخيا يدعو وبالمثل ،29و 28 بالمادتين يختص
 .29و 28 بالمادتين يتصل

 
 التزامات توجد أنه كما للبروتوكول، بالنسبة فريدًا ليس الدولي والقانوني اإلداري العونف ،FCTC/MOP/1/14 الوثيقة أبرزت كما

 صيغة أن حتى ،الفساد لمكافحة المتحدة األمم اتفاقيةو الوطنية عبر المنظمة الجريمة لمكافحة المتحدة األمم اتفاقية في مثلما – مماثلة
 .الوطنية عبر المنظمة الجريمة لمكافحة المتحدة األمم اتفاقية من متنوعة أحكام من منسوخة 29 المادة

 
 المتحدة األمم اتفاقية ظل في المتبادل القانوني العون هذا تقديمب بالفعل ملزمة البروتوكول في المشاركة األطراف أغلبية أن إلى نظًرا

 .خبراء فريق أو عامل فريق كان سواءًا كامل فريق تشكيل الضروري من فليس ،الوطنية عبر المنظمة الجريمة لمكافحة
 

 يدعو لذلك الممارسات، ألفضل جنماذ إلعداد رؤية لتقديم سلفًا الموجودة االلتزامات بمقتضى المتبادل العون آليات مراجعة يمكن
 العون ترتيبات عن الموجودة بالتفاصيل تقرير بإعداد األمانة تكليفل البروتوكول في المشاركة األطراف اإلطارية االتفاقية تحالف
 .أخرى ومنظمات دولية كيانات ظل في يتوفر الذي المتبادل والقانوني اإلداري

 
 


