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 الوثيقتين مع وتتوافق المؤقت األعمال جدول من بندب الوثيقة هذه تتعلق
FCTC/MOP/1/8 و FCTC/MOP/1/12 

 
 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  
 
 

الدولية الحكومية المنظمات مع التعاون  
 

 

 الرئيسية التوصيات
  

 الدولية الحكومية المنظمات كل بدعوة المشروعة غير المتاجرة بروتوكول أمانة تكليف األطراف الجتماع ينبغي 
 عالقات تشكيل بهدف البروتوكول بشأن المستديرة المائدة اجتماع في للمشاركة المصالح أصحاب من المعنية
 .هائل نحو على العمل طاقم أفراد كبار انخراط المسألة هذه وتستلزم فعالة، عاملة

 صلة ذات بخبرة يتمتعون األمانة طاقم ضمن للعمل إضافيين أفراد تمويل االعتبار في يضعوا أن لألطراف ينبغي 
 ليعملوا المجاالت؛ تلك جميع أو الجمارك أو القانون إنفاذ أو الجرائم أو المشروعة غير المتاجرة مجال في

 .الدولية الحكومية للمنظمات اتصال ونقاط كميسرين

 تتعاون التي الدولية الحكومية لمنظماتا بين فيما الدائمة االتصال قنوات أن تضمن أن البروتوكول ألمانة ينبغي 
 .بعد توجد ال حيث معدة أو محصنة البروتوكول لتنفيذ معًا

 تنفيذ مسألة إلثارة البلدان بعض من مكون رسمي غير فريق إعداد االعتبار في يضعوا أن في األطراف يرغب قد 
 .المعنية الدولية الحكومية للمنظمات الحاكمة الهيئات لدى البروتوكول

 
 
 

 مهًما األمر يُعد لماذا
 

 الضرائب إلدارة معاهدة عن عبارة أنه إال العامة، الصحة عمليًا هو المشروعة غير المتاجرة لبروتوكول األسمى الغرض بينما

 مع وثيقة عاملة عالقات بناء على األطراف اجتماع قدرة على البروتوكول نجاح يعتمد فإنه ذلك على بناءًًو القانون، وإنفاذ والجمارك

 وإنفاذ والقضاء والجمارك القومي التمويل مجاالت في والمسؤولين الدولية الحكومية المنظمات متضمنة الفاعلة، الجهات من عدد

 .القانون

 

 المواد من سلسلة التبغ منتجات في المشروعة غير المتاجرة على القضاء بروتوكول من( 31 إلى 20 المواد) الخامس الجزء يتضمن

 وذلك الدولية؛ الحكومية المنظمات من العديد تتضمن التي المعنية الجهات من وغيره البروتوكول بين الالزم عاونتال تصف التي

 .المشروعة غير المتاجرة لبروتوكول المالئم التنفيذ لضمان

 

 

 أساسية معلومات
 

 لألقطار العابرة المنظمة الجريمة أشكال أحد عامة بصفة هي التبغ منتجات في المشروعة غير المتاجرة أن نتذكر أن المهم من

 بعضها مع تتفاعل أن القومية للهيئات خاللها من يمكن التي الراسخة والممارسات المؤسسات من عدد بالفعل يوجد وأنه – والقوميات

 .مرتكبيها وقاضاة وكشفها المنظمة الجريمة لردع ةالدولي الحدود عبر البعض
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 بنية وضع عن عوًضا ،بالفعل الموجودة الترتيبات تلك على بناءال بالضرورة المشروعة غير المتاجرة لبروتوكول الناجح التنفيذ يستلزم

 مع التعاون هذا يعني أن يرجح الميالع المستوى على التبغ، بمنتجات تتصل الجريمة أن يتصادف حين الدولي للتعاون تماًما مستقلة

 الدولية الجنائية الشرطة منظمة و للجمارك العالمي واالتحاد والجريمة بالمخدرات المعني المتحدة األمم مكتب مثل منظمات

 .وغيرهم( اإلنتربول)

 

 الضرائب، عوائد جمع على طرافاأل قدرة من تزيد التبغ منتجات في المشروعة غير للمتاجرة الفعالة المكافحة فإن ذلك على عالوة

 صندوق مثل الضريبية، االستيعابية قدرتها بناء على البلدان لمساعدة تسعى التي المنظمات اهتمام محل أيًضا ذلك يكون أن ينبغي ولذلك

 .الدولية اإلنماء هيئات وبعض اإلقليمي التنمية ومصرف الدولي والبنك الدولي النقد

 

 

 العمل طاقم مستوى وعلى األطراف مستوى على التنسيق
 

 المشروعة غير المتاجرة بروتوكول تنفيذ في لالنخراط ستحتاج ما غالبًا التي المنظمات من العديد FCTC/MOP/1/8 الوثيقة تدرج

 .األطراف اجتماع من التوجيهات وتطلب

 

 :بطريقتين الدولية الحكومية المنظمات مع التعاون مقاربة اإلطارية االتفاقية تحالف يوصي

 

 عملية بشأن مبكرة مراحل في المعنية الدولية الحكومية المنظمات استشارة أمكن لو مثاليًا أمًرا سيكون العمل، طاقم مستوى على: أواًلً

 بين مستديرة دائرة أو مشتركة عمل فرقة توجد أن هو هذا قيتحق سبل إحدىو ذلك، بعد خبراتها تقديم في ستمراراال مع التنفيذ

 البروتوكول، في المشاركة األطراف يواجهها أو األمانة تواجهها التي الرئيسية التنفيذ مهام بشأن مدخالت تقديم سيتيح مما ، المنظمات

 الحرة المناطق في التبغ في المتاجرة حول محوره يدور الدورات بين ليجري عمل تخطيط سيصعب أنه الواضح من: المثال سبيل على

 .مستمر نحو وعلى منه المبكرة المراحل في الجمارك يمسؤول مشاركة دون

 

 لالنضمام بفاعلية المنظمات الستقطاب األمانة لدى العمل طاقم من كافية استيعابية قدرة الوثيق التعاون من النوع هذا تحقيق يستلزم

 .المناسب الوقت في ويؤدىً  فعال عملها أن ولضمان الهيئات، بين المنعقدة المستديرة للمائدة

 

 من لتكليف يحتاجون قد أنهم وهي المعنية الدولية الحكومية المنظمات من العمل لطواقم الفعال اإلشراك أمام واحدة عقبة توجد: ثانيًا

 األطراف يثير أن هو هذا لتحقيق  المرجحة السبل أحدو ،موارده أو العمل طاقم وقت يستلزم قد الذي الحد إلى وذلك الحاكمة، هيئاتهم

 المنظمة واحتياج كولالبروتو مسألة -الحاكمة الهيئات لتلك أعضاء دول بصفتهم– المشروعة غير المتاجرة بروتوكول في المشاركة

 بالمخدرات المعني المتحدة األمم بمكتب العمل طاقم تكليف: مثاًلً) البروتوكول لتنفيذ كافية موارد لتخصيص لهم التابعة الدولية الحكومية

 بعض من مكون رسمي غير" اتصال فريق" استخدام يكون وقد ،(كأولوية التبغ في المشروعة غير المتاجرة بمعاملة والجريمة

 .الشأن هذا في فعالة وسيلة األطراف
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 الدولية الحكومية والمنظمات 3-5 المادة
 

 منع بشأن المتحدة األمم نظام لهيئات النموذجية وسياستها اإلرشادية اقواعده إلى باإلضافة- اإلطارية االتفاقية من 3-5 لمادةل ينبغي
غالتب صناعات تدخل

 المتاجرة بروتوكول أمانة وبين هاوبين الدولية الحكومية المنظمات أوساط في تجري التي التفاعالت تحكم أن - 1
 تكليف إن تلك، التبغ لصناعات الراسخة المصالح من لألطراف العامة الصحة سياسات حماية لضمان وذلك ؛روعةالمش غير

 إلى العامة الصحة سياسات يتخطى ماب ويمتدان ونطاقها اإلطارية االتفاقية كليفت عن ملحوظ بشكل انمختلف ونطاقه البروتوكول
 الحكومية المنظمات مع تتعاون أن البروتوكول أمانة من األمر سيستلزم السبب لهذا ،الضرائب وإدارة والجمارك القانون إنفاذ مجاالت
 كل في اإلطارية تفاقيةاال من 3-5 المادة تعكس التي اللغة إدارج ينبغي وعليه التبغ، بصناعات ما بصورة متصلة تكون قد التي الدولية
 فريق" تشكيل حالة فيو ،بينها فيماو البروتوكول أمانة مع تتعاون التي الدولية الحكومية المنظمات أوساط في المبرمة العمل اتفاقات
 مستوى على المسألة بإثارة أيًضا تكليفه يمكن الدولية، الحكومية المنظمات مسألة بشأن األطراف من مكون رسمي غير" اتصال
 .مالئًما ذلك يكون كيفما الحاكمة الهيئات

 

                                                 
1
 http://www.who.int/ncds/un-task-force/events/model-policy-agencies-united-nations1.pdf 


