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جيــري التفــاوض عــى بروتوكــول القضــاء عــى 
ــار غــر املــروع بمنتجــات التبــغ باعتبــاره  االتِّ
ــة  ــة العاملي ــة الصح ــة منظم ــة التفاقي ــة ُمكمل اتفاقي
متــاح  وهــو  التبــغ،  مكافحــة  بشــأن  اإلطاريــة 
ــغ  ــة التب ــة ملكافح ــة اإلطاري ــاء االتفاقي ــًا ألعض حالي
للتصديــق أو القبــول أو املوافقــة أو التأكيــد الرســمي 

االنضــام. أو 

تــم إقــرار واعتــاد بروتوكــول القضــاء عــى االتــار 
غــر املــروع بمنتجــات التبــغ يف 12 نوفمــر 2012 
األطــراف يف ســيول  ملؤمتــر  اخلامســة  الــدورة  يف 

ــة. ــا اجلنوبي ــة كوري بجمهوري

ــى  ــت ع ــع، وقع ــول للتوقي ــح الروتوك ــا أتي وعندم
ــاد األورويب. ــب االحت ــة بجان ــول 53 دول الروتوك

يف ينايــر 2015 صدقــت ســت دول عــى الروتوكول 
ــا  ــون ومنغولي ــواي واجلاب ــوا وأوروج ــي نيكاراج ه

والنمســا وإســبانيا.

 يدخــل الروتوكــول حيــز النفــاذ بعــد 90 يومــًا مــن 
إيــداع أربعــن صــكًا مصدقــًا.

ــع  ــى مجي ــاء ع ــول القض ــذا الروتوك ــن ه ــدف م اهل
ــغ. ــات التب ــروع يف منتج ــر امل ــار غ ــكال االت أش

فــت املــادة )1( البنــد 6 مــن الروتوكــول االتــار  عرَّ
ــون  ــا القان ــة حيظره ــة ممارس ــه “أي ــروع بأن ــر امل غ
ــاج  ــق باإلنت ــا يتعل ــون مم ــره القان ــرف حيظ أو أي ت
أو الشــحن أو االســتالم أو احليــازة أو التوزيــع أو 
البيــع أو الــراء، بــا يف ذلــك أي ممارســة أو تــرف 

ــل”. ــذا القبي ــن ه ــاط م ــهيل نش ــرض تس بغ

يتكــون الروتوكــول مــن ثالثــة أقســام: تدابــر ضبــط 
ــن  ــر حتس ــغ، وتداب ــات التب ــد منتج ــلة توري سلس
تطبيــق القوانــن، وتدابــر لتحســن التعــاون الــدويل. 
ويشــار إىل مــواد مراقبــة سلســلة التوريــد )املــواد مــن 
ــنذكر  ــول” وس ــب الروتوك ــا “قل 6 إىل 13( باعتباره

نبــذة عــن كل منهــا يف الســطور التاليــة.

ــراف  ــادة األط ــذه امل ــت ه ــادة 6(. ألزم ــة )امل الرخص
بإنشــاء تراخيــص ألي شــخص يقــوم بتصنيــع أو 
أو معــدات  التبــغ  منتجــات  أو تصديــر  اســتراد 

ــة يف  ــح رخص ــرف “من ــى كل ط ــب ع ــع. وجي التصني
ــي  ــخص طبيع ــبة” ألي ش ــر مناس ــي تعت ــدود الت احل
أو اعتبــاري يقــوم ببيــع منتجــات التبــغ بالتجزئــة، أو 
زراعــة أو نقــل كميــات تاريــة مــن التبــغ ومنتجــات 
ــن  ــار املزارع ــتثناء صغ ــع اس ــع. م ــدات التصني ومع

ــن. ــن التقليدي ــزراع واملنتج وال

التحقــق الواجــب )املــادة 7(. تلــزم هــذه املــادة 
الواجــب تــاه أي شــخص  بالتحقــق  األطــراف 
طبيعــي أو اعتبــاري منخــرط يف سلســلة توريــد 
التصنيــع.  ومعــدات  التبــغ  ومنتجــات  التبــغ 
ويشــمل التحقــق احلصــول عــى املعلومــات املتعلقــة 
ــن  ــات للزبائ ــة املبيع ــة ومراقب ــالت التجاري بالتعام
ــذه  ــى ه ــب ع ــع الطل ــات م ــب الكمي ــان تناس لض
ــتعال. ــع أو االس ــة للبي ــوق املعتزم ــات يف الس املنتج

اقتفــاء األثــر وحتديــد املنشــأ )املــادة 8(. يعــد اإلجراء 
األهــم ضمــن إجــراءات وتدابــر الروتوكــول. 
ــر  ــاء األث ــي القتف ــام عامل ــاء نظ ــن إنش ــرض م والغ
وحتديــد املنشــأ مســاعدة األطــراف عــى حتديــد منشــأ 
منتجــات التبــغ ونقطــة انحرافهــا حســب االقتضــاء، 
ــا  ــغ ووضعه ــات التب ــة منتج ــة حرك ــد ومراقب ورص

ــوين. القان

وفقــًا للــادة 8، يشــرط كل طــرف إضافــة عالمــات 
ــل  ــة مث ــة لإلزال ــر قابل ــة وغ ــزة ومؤمن ــف ممي تعري
ــوات  ــوة وعب ــة وعب ــات إىل كل علب ــوز أو الدمغ الرم
وذلــك  هلــا،  خارجيــة  أغلفــة  وأي  الســجائر 
هــذه  تضــاف  وأن  ســنوات،  مخــس  غضــون  يف 
ــكل  ــرى أو تش ــغ األخ ــات التب ــات إىل منتج العالم
جــزءًا منهــا يف غضــون عــر ســنوات مــن بــدء نفــاذ 

ــول. ــذا الروتوك ه

تلــزم املــادة 8 األطــراف بإنشــاء نظــام عاملــي القتفــاء 
ــدء  ــن ب ــنوات م ــس س ــون مخ ــع يف غض ــر والتتب األث
ــة و/ ــاذ هــذا الروتوكــول “يشــمل النظــم الوطني نف
ــزًا  ــأ ومرك ــد منش ــر وحتدي ــاء األث ــة القتف أو اإلقليمي
عامليــًا لتنســيق تبــادل املعلومــات يكــون مقــره داخــل 
أمانــة اتفاقيــة منظمــة الصحــة العامليــة اإلطاريــة 

ــغ”. ــة التب ــأن مكافح بش



حفــظ الســجالت )املــادة 9(. تلــزم هــذه املــادة 
األطــراف بــرورة التأكــد مــن احتفــاظ مجيــع 
ــن يف  ــن املنخرط ــن واالعتباري ــخاص الطبيعي األش
ــدات  ــغ ومع ــات التب ــغ ومنتج ــد التب ــلة توري سلس
التصنيــع بســجالت كاملــة ودقيقــة جلميــع املعامالت 
الســجالت  تتيــح هــذه  أن  الصلــة. وجيــب  ذات 
املســاءلة التامــة عــن املــواد املســتعملة يف إنتاجهــم من 

ــغ. ــات التب منتج

ــذه  ــزم ه ــادة 10(. تل ــة )امل ــة والوقائي ــر األمني التداب
ــراط أن  ــاء” باش ــب االقتض ــراف “حس ــادة األط امل
ــن  ــن واالعتباري ــخاص الطبيعي ــع األش ــذ مجي يتخ
ــات  ــل منتج ــة دون حتوي ــة للحيلول ــر الالزم التداب
ــمل  ــروع، ويش ــر امل ــار غ ــوات االت ــغ إىل قن التب
ــدود  ــر احل ــد ع ــل النق ــا حتوي ــور منه ــة أم ــك مجل ذل
بالقــدر املنصــوص عليــه يف القانــون الوطنــي ومجيــع 

ــبوهة. ــالت املش املعام

وســائل  أو  اإلنرنــت  شــبكة  بواســطة  املبيعــات 
ــادة  ــدة )امل ــرى جدي ــا أخ ــال أو أي تكنولوجي االتص
ــوع  ــان خض ــراف بض ــادة األط ــذه امل ــزم ه 11(. تل
بيــع منتجــات التبــغ عــر اإلنرنــت أو أي تقنيــة 

ــول.  ــذا الروتوك ــواد ه ــود وم ــة لبن مماثل

ــزم  ــادة 12(. تل ــدويل )امل ــور ال ــرة والعب ــق احل املناط
فعالــة  “ضوابــط  بوضــع  األطــراف  املــادة  هــذه 
ــغ  ــات التب ــغ ومنتج ــع التب ــكال صن ــع أش ــى مجي ع
ــق  ــه يف املناط ــغ ومنتجات ــة بالتب ــالت اخلاص واملعام
احلــرة، وذلــك باختــاذ مجيــع التدابــر ذات الصلــة كــا 
ــزم  ــول”. وتل ــذا الروتوك ــه يف ه ــوص علي ــو منص ه

هــذه املــادة األطــراف بحظــر “خلــط منتجــات التبــغ 
ــدة أو يف أي  ــة واح ــرى” يف حاوي ــات أخ ــأي منتج ب

ــاهبة. ــل مش ــدة نق وح

املبيعــات املعفــاة مــن الرســوم اجلمركيــة )املــادة 13(. 
ــة  ــر فعال ــاذ تداب ــراف باخت ــادة األط ــذه امل ــزم ه ُتل
إلخضــاع بيــع أي منتجــات تبــغ معفــاة مــن الرســوم 
الروتوكــول.  وبنــود  أحــكام  جلميــع  اجلمركيــة 
دورتــه  يف  األطــراف  اجتــاع  يضمــن  أن  وجيــب 
التاليــة إجــراء البحــوث املســندة بالبيانــات للنظــر يف 
اختــاذ اإلجــراءات املناســبة لــإلرشاف والرقابــة عــى 

ــة. ــوم اجلمركي ــن الرس ــاة م ــات املعف املبيع

تتعامــل املــواد 14–19 مــع التحقيقــات وتطبيــق 
ــى  ــادة 14 ع ــوي امل ــال حتت ــبيل املث ــى س ــون. ع القان
قائمــة بالترفــات واألفعــال التــي ينبغــي عــى 
ــة.  ــا الوطني ــة يف قوانينه ــر مروع ــا غ ــرف جعله ط
ــر  ــات غ ــدد الترف ــرف أن حي ــى كل ط ــب ع وجي
ــوي  ــة. وحتت ــاالً إجرامي ــكل أفع ــي تش ــة الت املروع
املــواد األخــرى عــى بنــود بشــأن املســؤولية القانونيــة 
واملدفوعــات  واجلــزاءات  القضائيــة  واملالحقــات 
ــة  ــري اخلاص ــاليب التح ــات وأس ــة باملضبوط اخلاص
باســتخدام  املصــادرة  املنتجــات  مــن  والتخلــص 

ــة.  ــرة للبيئ ــر م ــاليب غ أس

الوطنيــة  القــدرات  بنــاء   31–20 املــواد  تتنــاول 
ــادل املعلومــات العامــة والتعــاون  ــل تب والتعــاون مث
يف تطبيــق القوانــن والتريعــات واملســاعدة املتبادلــة 

ــن. ــليم املجرم وتس
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