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 ةالوثيق مع وتتوافق المؤقت عمالاأل جدول من 5.2 بندالب الوثيقة هذه تتعلق
FCTC/MOP/1/6 

 
 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  
 
 

والتعقب التتبع  
 

 

 الرئيسية التوصيات
  

 للخبراء الوصول إمكانية مع والتعقب التتبع تنفيذ عملية بشأن عامل فريق يشكل أن األطراف الجتماع ينبغي •
 البروتوكول تنفيذ عملية حالة بشأن المشروعة غير المتاجرة بروتوكول ألمانة النصح إسداء يمكنهم الذين الدوليين
 .فيها المحرز والتقدم

 لضمان تدابير اتخاذ يجب كما بمفرده، كلٌ  القومية والتعقب التتبع نظم بها بالوفاء يلتزم مقبولة معايير وضع يجب •
 حلول شراء عند مقبولين وخبرة لتمويل والمنخفضة الصغيرة االستيعابية القدرات ذات البلدان وصول مكانيةإ

 . والتعقب للتتبع قومية
 في موقفها تحسن أن -الدخل منخفضة أو الصغيرة البلدان وبخاصة- البروتوكول في المشاركة ألطرافل يمكن •

 تحسن  تدابير وضع يمكنه عامل فريق لتشكيل األطراف اجتماع سيحتاج كما أموالها، رؤوس بتجميع التفاوض
 .والتنفيذ الشراء عملية في ويساعد األطراف لتلك التفاوضي الموقف من

 تُعد التي البروتوكول في المشاركة لألطراف متوافرين المرشدين الخبراء جعل نحو تعمل أن لألمانة ينبغي •
 .إقليمية دون ترتيبات

 كثيًرا ويوصىٌ  بسرية، بالبروتوكول المعنية المعلومات مع التعامل لضمان أحكاًما يُقر أن األطراف عاجتما يحتاج •
 .كليًا جديد نظام تأسيس من بداًلٌ الجمارك أو القانون إنفاذ هيئات وبنيات هياكل من بالفعل الموجود باستخدام

 
 
 

 مهًما هذا يُعد لماذ
 

 للتتبع قومي نظام لتأسيس األطراف كل يحتاج التبغ، منتجات في المشروعة غير المتاجرة على القضاء بروتوكول من 8 للمادة وفقًا

 نظام لتأسيس أعوام خمسة لألطراف يتسنى التنفيذ، حيز دخل قد البروتوكول أن وبما والتعقب، للتتبع عالمي بنظام بطهر يمكن والتعقب

 متروك واألمر منطقته، في منها التحقق ويمكنه ال أم أصلية المستوردة وأ المصنعة التبغ منتجات كانت إذا ما رصد يمكنه رقابي

 األطراف لبعض بالنسبة أنه إال وشرائه، وجه أكمل على منهم لكل اإلقليمية االحتياجات يناسب الذي النظام اختيار في لألطراف

 كما هائًًل، ماليًا عائقًا هذا يمثل قد التبغ منتجات لتسع ةصغير أسواقها التي والبلدان الدخل منخفضة البلدان من البروتوكول في المشاركة

  .خطيرة مسألة للخبرة االفتقار أن
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 أساسية معلومات

 

 3 للمادة وفقًا لتضمينها رئيسية معلومات( األطراف نظم خًلل من الوصول إمكانية لتوفير أو) لتسجيل والتعقب للتتبع نظام أي سيحتاج

 :البروتوكول من

 

 وموقعه التصنيع تاريخ. 

 التصنيع توقيت أو اإلنتاج نوبة. 

 لمنتجا ووصف التصنيع منشأة. 

 التبغ منتجات تصنيع في المستخدمة اآلالت. 

 الصانع يتبع ال عميل أول سداد وسجًلت الطلب ورقم والفاتورة اإلسم. 

 إليه والمرسل المغادرة طةونق الشحنة ووجهة الشحنة وتاريخ المقصود الشحنة ومسار المقصود بالتجزئة البيع سوق. 

 شحن أو تخزين أي. 

 معروف الحق مشترٌ  أي هوية. 

 

 أن المؤكد فمن األطراف، لكل مناسبًا واحد تكنولوجي نظام يكون أن تماًما المرجح غير منف ومعقد، كبير وإداري فني تحدٌ  هذا

 المعايير هي ما هي الرئيسية فالمسألة لذلك: وحيد تكنولوجي نظام يتطلب ال البروتوكولٌأن بل ستختلف، واإلنفاذية اإلدارية ترتيباتهم

 على المناسبة النظم بشأن قرارات تتخذ حين بها للوفاء حينها األطراف ستحتاج والذي العالمي، للنظام وضعها ينبغي التي والمواصفات

 تفاصيل تقدم ال لكنها وضعها، ينبغي التي والمواصفات ييراالمع لتلك لًلزما اإلطار البروتوكول من 8 المادة تقدمو القومي، المستوى

 .كاملة

 

 

 الدورات بين عمل تأديةل الحاجة
 

 يتضمن -لًلجتماع الثانية والدورة األطراف الجتماع األول الدورة- الدورتين بين مافي عمل لتأدية حاجة ستوجد سبق ما على بناءًٌ

 الذي) 2020 عام في الثانية دورته في األطراف الجتماع التوصيات ولتقديم التفصيلية والمعايير المواصفات على لًلتفاق األطراف،

 القرارين كًل على تنطبق) العالمي والتعقب التتبع لنظام األساسية المتطلبات أدنى حاليًا، .(األطراف لمؤتمر التاسعة الدورة مع يتزامن

 :هي( الدولية الترتيبات وعلى القومي مستوىال على األطراف كل اتخذهما الذين

 

 صناعات تأثير أو سيطرة تحت يقع وال به التنبؤ يمكن وال وآمن فريد يكون -البروتوكول يتطلب كما- الُمعِرفات من نظام 

 (.أعًله ملخصة) 1-4-8 المادة في المطلوبة المعلومات كل على ويحتوي فريدة معرفات يتضمن بيانات ناقل. التبغ

 حظرل صارمة لرقابة األجهزة تلك خضوع مع ،التبغ صناعات تديرها ال آمنة خادم أجهزة على القومية للمعلوماتتسجيًل 

 التحقيقات نشاط بشأن مهمة معلومات على تحصل أن التبغ لصناعات يمكن ال مثًًلٌ بحيث ،إليها التبغ صناعات وصول

 .واإلنفاذ

 الدولية اإلمداد سلسلة بشأن للمعلومات الوصولب األطراف لهم يصرح الذين التبغ صناعات عن المستقلين األشخاص 

 وتخضع لًلستخدام صالحةو آمنة تكون المعلومات لمشاركة عالمية بؤرية نقطةك تعمل دولية بيانات نقطة عبر التبغ لمنتجات

 .جيدة لصيانة
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 والتعقب، للتتبع قومي نظام تطبيق كيفية بشأن واضحة توجيهات لتلقي األطراف ويحتاج ،التطوير من لمزيد العامة األحكام تلك تحتاح

الفنية الوثائق وتُعد والتعقب، التتبع تطبيق عملية ودعم المعايير إعداد ينبغي لذلك
 بشأن الخبراء فريق تقرير من كجزء نُشرت التي- 1

 أثناء أوانه في العمل هذا تقدم نضمن ولكي للنقاش، جيدًا أساًسا -التبغ منتجات في المشروعة غير المتاجرة على القضاء بروتوكول

 على عًلوة للبروتوكول، يمتثل والتعقب لتتبعل نظام لتطبيق الطريق خارطة في سليستر أن العامل للفريق ينبغي الدورتين، بين ما فترة

 أي الواضح من ليس حاليًا. والتعقب للتتبع عالمي نظام تطبيق لبدء زمني خط وضعو التكاليف محسوبة خطة وضع يجب ذلك

 الخبراء فريق تقرير مقترحات تكلفة أن حيث ،به األخذ األطراف اجتماعب أن يُفتر ض الخبراء فريق ااقترحه التي الفنية االقتراحات

 2018 أكتوبر/ األول تشرين 01 منذ هأن على التوكيد يجب ذلك إلى باإلضافة. األطراف اجتماع ميزانية مسودة ضمن مدرجة ليست

 األمم بلغات المواد تلك لتوفير البروتوكول أمانة تحتاج لذلك فقط، اإلنجليزية باللغة متاحة راءالخب فريق لتقرير الفنية الوثائق أصبحت

 .مًلءمتها ومدى الخبراء فريق اقترحها التي المقترحات لنطاق نظًرا السرعة وجه على الباقية المتحدة

 

 األمرو بها، الخاصة التتبع قابلية نظم تطبيق طور في تزال ال -األوروبي االتحاد مثل- األطراف بعض نأ إلى اإلشارة أيًضا ينبغي

 أول لميزة بالتزامن يؤدي قد لكنه ،(EU/2014/40) التبغ منتجات بشأن توجيهات بمقتضى األوروبي االتحاد حالة في مطلوب

 وافق قد كما تطابقه، ال لكنها البروتوكول من قريبة التوجيهات أحكام أن إلى إلشارة ويجدر المعايير، لتحديد األمر يصل حين ينالمبادر

 لديها وكينيا وتركيا البرازيل مثل بلدان أن ونجد التتبع، قابلية نظام بشأن مفصلة تنفيذية تنظيمية لوائح على بالفعل األوروبي االتحاد

 .بالفعل مطبقة قومية حلواًلٌ

 

 

 الموردين من والتعقب التتبع نظم شراء
 

 فاسدة ممارسات بتطبيق هموااتٌُ الموردين بعض أن من تحذر أن والتعقب للتتبع نظام على التعاقد وشك على التي األطراف على ينبغي

 الحصول من يتمكنوا أن لألطراف وينبغي المفتوحة عطاءاتال إجراء هي الشأن هذا في القاعدة تكون أن ينبغي ، العقود، على للحصول

 إلى محددة تكون أن العروض لتقديم للدعوة ينبغي وال المناقصة، بعملية يتصل فيما الممارسات أفضل مشاركة منو الخبراء نصح على

 ينتبهوا أن األطراف يحتاج كذلك عطاء،ال في المطلوبة المنافسة يعوق مما والتعقب، التتبع لنظم المحتمل االختيار تحد التي الدرجة

 .منها الغرض تناسب ال الحلول فتلك األساس؛ في التبغ صناعات طورته حًًلٌ يختاروا ال كيل خاصة بصفة

 

 ستغذي التي القومية الحلول إلعداد أطرافه على يعتمد لكن التبغ لمنتجات والتعقب للتتبع عالمي نظام وضع هو البروتوكول من الهدف

 لذلك والتعقب، بعتللت نظام بتركيب مرتبطة كبيرة رأسمالية تكاليف توجد كذلك حلقاته، أضعف قوة في النظام قوة ستكونو عالميًا، انظامًٌ

 .مقدًما الكافية التمويًلت تجمع كي المالية لألسواق للوصول محدودة وإمكانية الميزانية على قيود لديها التي البلدان تعاني قد

 

 تعمل أنو كافية انظمًٌ تشتري والتعقب للتتبع نظام لديها ليس التي البروتوكول في المشاركة البلدان كل أن نضمن أن مصيري أمر إنه

 محبذة اشروطًٌ يعرضون دينرلمو تصل أن الدخل منخفضة أو الصغيرة للبلدان بالنسبة صعب األمر أن يتضح قد أنه إال طاقتها، بكامل

 للتتبع نظامها على لتحصل مقدًما الدفع عن إعراضها أو البلد قدرة عدم(ب)و الحجم لوفورات تقارواالف الصغير سوقهم حجم( أ) بسبب

 . وخًلفه والعمالة الفنية المعدات من يلزم ما كل تركيب أجل من االئتمان الموردون يمدد لم حالة في والتعقب

  

                                                 
1
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 هو العامل الفريق هذا من الغرض سيكونو ،البروتوكول في ركةالمشا لبلدانل العون يقدم عامل فريق لتشكيل األطراف اجتماع سيحتاج

 .والتنفيذ الشراء عملية في والمساعدة والتعقب التتبع نظم تألف لم التي للحكومات التفاوضية المواقف وتحسين الخبرة تقديم

 

 بتركيب تتصل تكاليف أي التبغ صناعات تحميل على البروتوكول في المشاركة األطراف نشجع بالطبع فإننا 14-8 المادة بمقتضى

 يعني هذا أن إال ،(طريقة بأي عليه التأثير أو النظام تشغيل الصناعات تلك على تحظر نفسه الوقت وفي) وتشغيله والتعقب للتتبع نظام

 الطوابع مثل األمنية، الخصائص مقابل عبوة لكل لدفعها تضطر التي التبغ صناعات على 0.03$ إلى 0.01$ بين ما فرض عمليًا

 .البلد في الموجود السوق حجم على وقوفًا جدًا طويًًلٌ زمنًا دفعها سبق التي المبدئية التكاليف استعادة ستغرقت قدف لذلك ؛الضريبية

 

 المبرمة العقود تكون ما عادة بلد، أي في والتعقب للتتبع نظام تركيب يخص فيما المحتمل للتعقيد عديدة مصادر توجد ذلك على عًلوة

 العديد من أكبر كبيرة دراية وعلى التخصص من عالية درجة على الموردين يكون ما وعادة األجل، طويلة البلدان وبين الموردين بين

 التتبع نظم شراء عن مسؤولة تكون أن يتصادف التيو -الدخل منخفضة أو الصغيرة البلدان في خاصة- وميةالحك الوزارات من

 .األولى للمرة ربما لبلدانها والتعقب

 

 بتركيب ترتبط الكبيرة الرأسمالية التكاليف أن كما زمنية، لعقود رديئة اتفاقات في البلدان لتقييد مستنير غير سيء قرار اتخاذ يؤدي قد

 تسيطر ربما أو التبغ بصناعات متأثرين يكونوا ربما( Codentify أو Inexto مثل) الموردين بعض فإن كذلك والتعقب، للتتبع نظام

 بخس بسعر معروضة تجدها ذلك ومع منها، لوبالمط الغرض تناسب ال لكنها مصلحتها في التي بالنظم دفعت التي الصناعات تلك عليهم

 . جذابة تكون وبالتالي

 
 

 االتصاالت تأمين
 

 من مجموعة د إلى أ من 1 الفقرة 20 المادة وكذلك 8 المادة تحددو حساسة، معلومات تبادل األمر سيتطلب البروتوكول، تشغيل بمجرد

 تطوير وجب لذلك الحساسية؛ عالية تكون قد األطراف بين تبادلها سيجري التي المعلومات بعض. بها تقارير رفع يمكن التي األمور

 ضمان انبوبج وتقويضه، البروتوكول تخريب نفسها التبغ صناعات محاولة ومن اإلجرامية المصالح خطر من لحمايتها آمن نظام

 الوضع مع النظام، تغذي علوماتم أي من لتحققوا معلومات يطلب طرف أي من لًلستوثاق إجراءات وضع يجب االتصاالت، سرية

 مجرد تتخطى وحديثة متطورة تشفير تكنولوجيا استخدام يتطلب قد الذي األمر المعلومات، لمشاركة عالمية نقطة تأسيس االعتبار في

 FCTC/MOP/1/7. 2 الوثيقة من 12 الفقرة في المقترح النحو على محمي إلكتروني موقع

                                                 
2
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