کنفرانس ک شورهای ع ضو «چهارچوب کنوان سیون سازمان صحی جهان برای کنترول
دخانیات»

نشست پنجم
 ۱۲تا  ۱۷نومبر  ۲۲( ۲۰۱۲تا  ۲۷عقرب  ،)۱۳۹۱جمهوری کوریا ،سئول
 ۱۲نومبر ۲۰۱۲

تصمیمات
) FCTC/COP5 (1پروتوکل ریشهکنی تجارت غیر قانونی محصوالت تدخینی

کنفرانس کشورهای عضو،
با اعالم نگرانی عمیق از تجارت غیر قانونی مواد تدخینی که باعث گ سترش اپیدیمی تدخینی ،که م شکلی جهانی
با تبعاتی جدی برای صحت عامه است و نیازمند پاسخی موثر ،همه جانبه ،و مناسب در سطح بینالملل و محلی است؛
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با در نظر گرفتن ماده  1۵از «چهارچوب کنوان سیون سازمان صحی جهان برای کنترول دخانیات» ،که افزون بر
موارد دیگر خواستار ریشهکنی تمام شکلهای تجارت غیر قانونی محصوالت تدخینی است و آن را بخش اساسی از کنترول
دخانیات میداند؛
با یادآوری تصمممیمات ) FCTC/COP2 (12که در آن «رکن مذاکراتی بین دولتی» بنا نهاده شممد و اهدافش
تهیه پیشنویس و مذاکره برای تنظیم یک پروتوکل در باره تجارت غیر قانونی مح صوالت تدخینی بود ،که بر پایه شروط
ماده « 1۵چهارچوب کنوان سیون سازمان صحی جهان برای کنترول دخانیات» شکل گرفته و قرار ا ست کاملکننده آن
باشد ،و نیز تصمیمات دیگر گرفته شده در ) FCTC/COP3 (6و ) FCTC/COP4 (11که در برگیرنده پیشرفتهای
شکل گرفته در جریان مذاکرات بود؛
با اعالم آگاهی از کارهای صورت گرفته تو سط «رکن مذاکراتی بین دولتی» بر روی پروتوکل تجارت غیر قانونی
مح صوالت تدخینی که منتج به تهیه پیشنویس این پروتوکل برای ری شهکنی تجارت غیر قانونی مح صوالت تدخینی شده
که در اسناد  FCTC/COP/5/6آمده است؛
به این باور رسیده است که افزودن یک پروتوکل همه جانبه به «چهارچوب کنوانسیون سازمان صحی جهان برای
کنترول دخانیات» ،راهی بسیار موثر و قوی برای مقابله با تجارت غیر قانونی محصوالت تدخینی و صدمههای جدی حاصله
از آن است،
 .1بر ا ساس ماده  ۳۳از «چهارچوب کنوان سیون سازمان صحی جهان برای کنترول دخانیات» ،پروتوکل ری شهکنی
تجارت غیر قانونی محصوالت تدخینی که پیوست است به تصویب میرسد؛ و
 .2از تمام کشورهای عضو «چهارچوب کنوانسیون سازمان صحی جهان برای کنترول دخانیات» میخواهد که امضا،
تصویب ،پذیرش ،و تایید رسمی یا الحاق به این پروتوکل را در اولین فرصت ممکن را در نظر داشته باشند تا هر
چه سریعتر این پروتوکل به مرحله اجرایی برسد.
(اولین جلسه عمومی 12 ،نومبر سال )2۰12
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پروتوکل ریشهکنی تجارت غیر قانونی محصوالت تدخینی
مقدمه

کشورهای عضو پروتوکل،
با در نظر گرفتن اینکه در تاریخ  21می  ۳1( 2۰۰۳اردیبهشت  )1۳۸2گردهمایی پنجاه و ششم صحت جهانی با
اجماع «چهارچوب کنوان سیون سازمان صحی جهان برای کنترول دخانیات» را ت صویب کرد و این م صوبه در  2۵فبروری
 ۷( 2۰۰۵حوت  )1۳۸۳اجرایی شد؛
با آگاهی به اینکه «چهارچوب کنوان سیون سازمان صحی جهان برای کنترول دخانیات» یکی از پیمانهایی ا ست
که بسیار زود مورد تصویب قرار گرفت و ابزاری اساسی برای دستیابی به اهداف سازمان صحی جهان است؛
با یادآوری مقدمه قانون اسمماسممی سممازمان صممحی جهان ،که اعالم میدارد برخورداری از باالترین سممطح قابل
دسترسی از صحت حق بنیادین هر شخصی بدون توجه به نژاد ،مذهب ،باور سیاسی ،یا شرایط اقتصادی و اجتماعی است؛
مصمم به دادن اولویت به حق آنان در حفاظت از صحت عامه؛
با اعالم نگرانی عمیق از تجارت غیر قانونی مواد تدخینی که باعث گسترش اپیدمی تدخینی ،که مشکلی جهانی با
تبعاتی جدی برای صحت عامه است و نیازمند پاسخی موثر ،همه جانبه ،و مناسب در سطح بینالملل و محلی است؛
همچنین با آگاهی از اینکه تجارت غیر قانونی محصممموالت تدخینی به اقدامات قیمت گذاری و مالیاتی که برای
کنترول دخانیات تنظیم شدهاند صدمه میرسانند و بدین وسیله در دسترس بودن و ارزان بودن محصوالت تدخینی را
سبب میشوند؛
با نگرانی عمیق از تاثیرات مخرب افزایش دسممترسممی و ارزانی محصمموالت تدخینی که به صممورت غیر قانونی
تجارت میشوند بر صحت و رفاه عمومی ،به ویژه جوانان ،تنگدستان و دیگر گروپهای صدمهپذیر؛
با نگرانی عمیق از پیامدهای نامتنا سب اقت صادی و اجتماعی نا شی از تجارت غیر قانونی مح صوالت تدخینی بر
کشورهای در حال توسعه و کشورهایی که اقتصادشان در مرحله گذار است؛
با آگاهی از نیاز به افزایش ظرفیتهای علمی ،فنی ،و سمازمانی برای برنامهریزی و اجرای اقدامات ملی ،منطقوی،
و بینالمللی به منظور ریشهکنی شکلهای گوناگون تجارت غیر قانونی محصوالت تدخینی؛
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با آگاهی از اینکه د ستیابی به منابع و تکنالوجیهای مربوط از اهمیت زیادی برخوردار ا ست تا ک شورهای ع ضو،
بخ صوص ک شورهای در حال تو سعه یا ک شورهای در حال گذار اقت صادی ،بتوانند برای ری شهکنی انواع شکلهای
تجارت غیر قانونی محصوالت تدخینی اقدام کنند؛
همچنین با آگاهی از اینکه گرچه مناطق آزاد برای تسممهیل تجارت قانونی برپا شممدهاند ،این مناطق برای جهانی
شممدن تجارت غیر قانونی محصمموالت تدخینی نیز مورد اسممتفاده قرار گرفتهاند ممممم هم در رابطه با انتقال غیر قانونی
محصوالت قاچاق شده و هم در ساخت محصوالت تدخینی غیر قانونی؛
با درک اینکه تجارت غیر قانونی مح صوالت تدخینی به اقت صاد ک شورهای ع ضو صدمه میر ساند و بر ثبات و
امنیت آنها تاثیر مخرب دارد؛
با آگاهی از اینکه تجارت غیر قانونی محصممموالت تدخینی منابع مالی ایجاد میکند که برای اقدامات مجرمانه
فراملی استفاده و باعث تداخل در تحقق اهداف دولتها می شود؛
با درک اینکه تجارت غیر قانونی محصمموالت تدخینی به تحقق اهداف صممحی/درمانی صممدمه میزند و تنگنای
بی شتری بر نظامهای صحی/درمانی تحمیل میکند که باعث از د ست دادن منابع مالی در اقت صاد ک شورهای ع ضو
میشود؛
با آگاهیی از اینکه بند  ۵.۳از «چهارچوب کنوانسیون سازمان صحی جهان برای کنترول دخانیات» که کشورهای
عضممو آن بر تعریف و اجرای سممیاسممتهای همگانی صممحت و تداوی با توجه به کنترول دخانیات توافق کردهاند،
ک شورهای ع ضو اقداماتی را در پیش خواهند گرفت تا از این سیا ستها در برابر منافع تجارتی و تعریف شده دیگر
صنعت دخانیات در قانون ملی حمایت شود؛
با تاکید بر نیاز به حفظ هو شیاری در برابر هر تال شی از جانب صنعت دخانیات برای ت ضعیف یا از کار انداختن
راهبردهای مقابله با تجارت غیر قانونی محصوالت تدخینی و نیز نیاز به آگاه بودن از فعالیتهای صنعت دخانیات که
تاثیر منفی بر راهبردهای مقابله با تجارت غیر قانونی محصوالت تدخینی میگذارد؛
با آگاهی از ماده  ۶.2از «چهارچوب کنوانسیون سازمان صحی جهان برای کنترول دخانیات» که کشورهای عضو
را به مقتضای موارد به ممنوعیت و محدودیت فروش و/یا وارد کردن محصوالت تدخینی مستثناء از حقوق گمرکی و
مالیات توسط مسافران بینالمللی؛
همچنین با درک این که در جر یان ح مل و ن قل و انت قاالت بینالمللی ،چاینلی برای ت جارت غیر قانونی تن باکو و
تنباکو و محصوالت تدخینی نیز یافت میشود؛
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با در نظر گرفتن اینکه اقدام موثر برای جلوگیری از و مبارزه با تجارت غیر قانونی محصممموالت تدخینی نیازمند
یک رویکرد بینالمللی ،همکاری نزدیک ،در تمام زمینه های تجارت غیر قانونی ،از جمله تجارت غیر قانونی تنباکو و
تنباکو و محصوالت تدخینی و تجهیزات تولیدی است؛
با یادآوری و تاکید بر اهمیت دیگر موافقتنامههای مربوط بینالمللی نظیر کنوانسممیون سممازمان ملل متحد علیه
جرایم سممازمان یافته فراملی ،کنوانسممیون سممازمان ملل متحد علیه فسمماد ،و کنوانسممیون سممازمان ملل متحد در برابر
ترافیک غیر قانونی مواد مخدر و مواد روانگردان ،و نیز تعهدی که کشورهای عضو حسب اقتضاء به این کنوانسیونها
دارند ،به عالوه مقررات مربوط به این کنوانسمممیون ها در رابطه با تجارت غیر قانونی تنباکو و تنباکو و محصممموالت
تدخینی و تجهیزات تولیدی ،و نیز ت شویق ک شورهای ع ضوی که هنوز به این موافقتنامهها ملحق ن شدهاند به در نظر
گرفتن امکان الحاق به آنها؛
با درک نیاز به ایجاد همکاری استوار بین سکرتریت کنوانسیون «چهارچوب کنوانسیون سازمان صحی جهان برای
کنترول دخانیات» و دفتر سازمان ملل متحد در مبارزه با مواد مخدر و جرایم ،سازمان جهانی گمرگ و ،حسب اقتضا،
دیگر نهادها؛
با یادآوری ماده « 1۵چهارچوب کنوانسمممیون سمممازمان صمممحی جهان برای کنترول دخانیات» ،که بر طبق آن
کشممورهای عضممو ،عالوه بر دیگر موارد ،تصممدیق میکنند که ریشممهکنی تمام اشممکال تجارت غیر قانونی محصمموالت
تدخینی ،از جمله قاچاق و تولید غیر قانونی ،بخش اساسی کنترول دخانیات را تشکیل میدهد؛
با در نظر گرفتن اینکه این پروتوکل بدنبال رسیدگی به مشکالت مربوط به حقوق مالکیت معنوی نیست؛ و
بر این باور که تکمیل «چهارچوب کنوان سیون سازمان صحی جهان برای کنترول دخانیات» با یک پروتوکل همه
جانبه به معنی ایجاد ابزاری قوی و موثر برای مقابله با تجارت غیر قانونی محصممموالت تدخینی و عواقب ناگوار آن
است،
بدین وسیله و به شرح زیر توافق میکنند که:
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بخش اول :مقدمه
ماده اول
لغات مورد استفاده
« .1واسمممطهگری» به معنی عامل دیگران بودن در انجام مذاکرات قراردادها ،خریدها ،یا فروشها در برابر دریافت
معاش یا کمیشن.
 « .2سیگارت» یعنی یک رول از تنباکو ریز شده که کاغذ سیگرت دور آن پیچیده شده به منظور سیگرت ک شیدن.
این تعریف برخی تولیدات منطقوی نظیر بیدیس ،انگ هون ،یا دیگر مح صوالت م شابه که ممکن ا ست در کاغذ
یا برگ پیچیده شممود را شممامل نمیشممود .برای ماده « ،۸سممیگارت» همچنین شممامل تنباکو خیلی ریز «سمیگرت
خودتان را بپیچید» به منظور سیگرت کشیدن نیز میشود.
« .3مصممادره» به معنای اعمال محرومیت دایم نسممبت به اموال به دسممتور دادگاه یا از سمموی یک مقام ذیصممالح
میباشد .حسب ضرورت مشتمل بر غرامت نیز خواهد بود.
« .4تحویل کنترول شده» به معنای اجازه عبور ،گذشتن از طریق ،و یا ورود محموله غیر قانونی و یا مظنون ،به داخل
قلمرو سممرزمین یک یا چند کشممور ،با علم و اطالع و تحت نظارت مراجع ذیصممالح آنها ،به منظور رسممیدگی و
تحقیق در مورد تخلف و شناسایی عوامل دخیل در تخلف میباشد.
« .5منطقهی آزاد» به معنای قسمتی از سرزمین یک عضو که در آن هر نوع محصوالت به طور کلی خارج از حیطه
حقوق گمرکی آن کشور قرار میگیرد (منظور حقوق گمرکی واردات و مالیات است).
« . .6تجارت غیرقانونی» به هر طرزالعمل یا اقدامی اطالق میگردد که تو سط قانون منع شده و در ارتباط با تولید،
حمل ،دریافت ،تملک ،توزیع ،فروش یا خرید و یا هر طرزالعمل و اقدام تسهیل کننده فعالیتهای مذکور باشد.
« .7الی سنس» به الی سن سی اطالق می شود که در پی ت سلیم درخوا ست و یا دیگر مدارک الزم به مقام ذی صالح،
توسط وی صادر میگردد.
.8
« .aتجهیزات تولیدی» به معنی ما شینری ا ست که صرفاً به منظور تولید مح صوالت تدخینی طراحی یا
تغییر پیدا کردهاند .این تجهیزات نقش اساسی در جریان تولید
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دارند1.

حسب اقتضا ،اعضا ممکن است به این منظور مراجعه به کد گزاری و توصیف هماهنگشده کاال توسط سازمان گمرک جهانی را در نظر بگیرند.
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« .bهر قسمت از آن» در متون تجهیزات تولیدی به معنای هر قسمت مجزا که نقش واحدی در تجهیزات
تولیدی دارد و برای تولید محصوالت تدخینی بکار برده میشود.
« .9عضو» به جز مواردی که معنای دیگری از آن مورد نظر است اشاره به عضو این پروتوکل میکند.
« .10دیتاهای شخصی» به معنای هر نوع اطالعاتی مربوط به یک شخص شناخته یا قابل شناسایی است.
 « .11سازمان ادغام اقت صادی منطقوی» سازمانی است تشکیل شده از چندین کشور مستقل که کشورهای ع ضو آن
صالحیت [ت صمیمگیری] را دربارهی ر شتهای از م سایل را منتقل کردهاند؛ از آن جمله قدرت ت صمیمگیریهای
تعهدآور برای کشورهای عضو است.
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« .12زنجیره عر ضه» شامل تولید /ساخت مح صوالت تدخینی و تجهیزات تولیدی ،واردات و صادرات مح صوالت
تدخینی و تجهیزات تولیدی ،و گاهی بنا به مورد ،یک عضو میتواند آن را به موارد زیر نیز اطالق کند:
 .aپرچون فروش محصوالت تدخینی؛
 .bکاشت تنباکو ،جز در موارد دهاقین ،مزرعهداران و تولید کنندگان خورد سنتی؛
 .cحمل و نقل مقادیر تجارتی محصوالت تدخینی و یا تجهیزات تولیدی؛
 .dعمدهفروشی ،واسطهگری ،انبار و توزیع تنباکو و محصوالت تدخینی یا تجهیزات تولیدی.
« .13محصوالت تدخینی» به محصوالتی اطالق می شود که کالً و بخشی از مواد خام سازنده آن برگ تنباکو باشد که
به منظور سیگرت کشیدن ،چوشیدن ،جویدن ،یا استفاده از طریق انفیه استفاده میشود.
« .14ردگیری و ردیابی» یعنی نظارت نظاممند و بازسممازی توسممط مقامات صممالح یا هر شممخصممی که نمایندگی این
مقامات را داشته باشد بر مسیر و جابجایی اشیاء در طول «زنجیره عرضه» ،آنچنانکه در ماده  ۸آمده است.

ماده دوم
رابطه بین این پروتوکل و دیگر موافقتنامهها و ابزارهای قانونی

2

حسب اقتضا ،ملی یا منطقوی نیز برابر با سازمانهای ادغام اقتصادی منطقهای تلقی میشوند.
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 .1مقررات «چهارچوب کنوانسممیون سممازمان صممحی جهان برای کنترول دخانیات» که بر پروتوکلهای آن اعمال
میشود بر این پروتوکل نیز جاری است.
 .2کشورهای عضوی که به موافقتنامههای اشاره شده در ماده « 2چهارچوب کنوانسیون سازمان صحی جهان برای
کنترول دخانیات» پیو ستهاند چنین توافقاتی را از طریق سکرتریت کنوان سیون به اطالع «اجالس اع ضاء» خواهند
رساند.
 .۳هیچ بخ شی از این پروتوکل ،حقوق و تعهدات ک شورهای ع ضوی که طبق معاهدات و کنوان سیونهای بین المللی
دیگر و یا دیگر موافقت نامه های جاری بینالمللی که ممکن اسمممت در موفقیت ریشمممهکنی تجارت غیر قانونی
محصوالت تدخینی موثرتر باشد را تحت تاثیر قرار نمیدهد.
 .4هیچ بخشمممی از این پروتوکل ،دیگر حقوق و تعهدات و مسمممیولیتهای اعضممماء تحت قوانین بینالمللی ،از جمله
کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرایم سازمان یافته فراملی تحت تاثیر قرار نمیدهد.

ماده سوم
هدف

هدف این پروتوکل ریشهکنی انواع تجارت غیر قانونی محصوالت تدخینی مطابق با شرایط ماده « 1۵چهارچوب کنوانسیون
سازمان صحی جهان برای کنترول دخانیات» است.

بخش دوم :تعهدات عمومی
ماده چهارم
تعهدات عمومی
 .1عالوه بر مقرارت ماده « ۵چهارچوب کنوان سیون سازمان صحی جهان برای کنترول دخانیات» ،ک شورهای ع ضو
میباید:
۸
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 .aاقدامات موثری جهت کنترول و تنظیم زنجیره عر ضه کاال ذکر شده در این پروتوکل را تصویب و اجرا
کنند تا باعث وقایه ،ک شف ،تحقیق ،و تعقیب تجارت غیر قانونی چنین کاالیی گردد و برای محقق شدن
این هدف با یکدیگر همکاری کنند؛
 .bهر اقدام ضروری که مطابق با قوانین ملی الزم است صورت گیرد تا تاثیرگذاری مقامات و دستگاههای
صالح ،از جمله گمرک و پولیس که نق شی در وقایه ،ک شف ،تحقیق ،و تعقیب و ری شهکنی انواع تجارت
غیر قانونی کاال ذکر شده در این پروتوکل را دارند افزایش یابد ،انجام گیرد؛
 .cاقدامات موثری برای تسهیل یا دریافت کمکهای فنی و حمایتهای مالی ،ایجاد ظرفیت و همکاریهای
بینالمللی برای محقق کردن اهداف این پروتوکل تصویب شود و اطمینان حاصل شود که دسترسی به
اطالعات و امکان مبشواهد امن آن تحت این پروتوکل برای مقامات صالح ممکن باشد.
 .dمطابق با حقوق داخلی و نظامهای اداری هر عضممو ،همکاری نزدیک با دیگر کشممورهای عضممو صممورت
گیرد تا تاثیر اجرای قانون برای مقابله با اعمال غیر قانونی از جمله اعمال مجرمانه ذکر شمممده در ماده
 14این پروتوکل افزایش یابد.
 .eبا سازمانهای مربوطهی منطقوی ،بینالمللی ،و بین دولتی همکاری و مب شواهد امن اطالعات۳ذکر شده
در این پروتوکل صورت دهد تا بر تاثیر اجرای این پروتوکل افزوده شود؛ و
 .fمطابق با امکانات و توانایی ها ،جهت فراهم کردن امکانات مالی برای اجرای موثر این پروتوکل از طریق
میکانیزمهای بودیجهای دو جانبه و چند جانبه همکاری کند.

 .2برای اجرای تعهدات خود در این پروتوکل ،ک شورهای ع ضو بای ستی از بی شترین درجه شفافیت ممکن در رابطه
هر نوع فعل و انفعالی که ممکن است با صنعت دخانیات داشته باشند اطمینان حاصل کنند.

۳

مبشواهد امن اطالعات بین دو عضو اجازه رهگیری و جعل را نمیدهد .به عبارت دیگر ،هیچ شخص ثالثی نمیتواند اطالعات مبشواهد شده بین
دو عضو را بخواند یا تغییر دهد.
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ماده پنجم
حفاظت از اطالعات شخصی

کشممورهای عضممو میباید زمان اجرای این پروتوکل با در نظر گرفتن اسممتانداردهای بینالمللی درباره حفاظت از اطالعات
شخصی ،از اطالعات شخصی اشخاص جدا از ملیت یا سکونتشان طبق قوانین ملی حفاظت کنند.

بخش سوم :کنترول زنجیره عرضه
ماده ششم
الیسنس ،تاییدیه مشابه یا سیستم کنترول
 .1برای تحقق اهداف «چهارچوب کنوان سیون سازمان صحی جهان برای کنترول دخانیات» و به منظور ری شهکنی
تجارت غیر قانونی محصمموالت تدخینی و تجهیزات تولیدی ،هر عضممو باید از طریق مقامات ذیصممالح و مطابق با
قوانین ملی ،انجام هر یک از فعالیتهای زیر را توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به جز اشخاص دارای الیسنس
یا تاییدیه مشابه (که از این به بعد به آن «الیسنس» گفته میشود) و یا داخل سیستم کنترول ،ممنوع کند:
 .aتولید محصوالت تدخینی و تجهیزات تولید؛ و
 .bواردات و صادرات محصوالت تدخینی و تجهیزات تولید.
 .2زمانی که فعالیتهای زیر مطابق قوانین ملی ممنوع نباشد ،هر عضو خواهد کوشید تا برای این فعالیتها ،تا حدی
که مناسب تشخیص داده میشود ،برای اشخاص حقیقی و یا حقوقی دخیل الیسنس صادر کند:
 .aپرچون فروش محصوالت تدخینی؛
 .bکاشت تنباکو ،بجز کشاورزان ،مزرعه داران و تولید کنندگان خورد سنتی؛
 .cنقل و انتقال مقادیر تجارتی محصوالت تدخینی و تجهیزات تولید؛ و
 .dعمدهفروشی ،واسطهگری ،انبار یا توزیع تنباکو و محصوالت تدخینی یا تجهیزات تولیدی.
1۰
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 .۳با تضمین نظام موثری برای صدور الیسنس ،هر عضو باید:
 .aیک مقام یا مقامات ذی صالحی را برای صدور ،تمدید ،تعلیق ،ابطال ،و/یا لغو الی سنس بر طبق مقرارت
این پروتوکل و در هماهنگی با قوانین ملی تعیین یا م ستقر کند تا فعالیتهای م شخص شده در بند 1
اجرایی شود؛
 .bخواهد خواست که هر فورم درخواست الیسنس ،تمام اطالعات الزم در باره متقا ضی را دارا با شد .این
اطالعات ،حسب مورد ،عبارتند از:
 .iاگر متقاضی شخصی حقیقی باشد ،اطالعاتی که مربوط به هویت اوست ،از جمله نام کامل ،نام
تجارتی ،شماره ثبت تجارتی (اگر موجود ا ست) ،شماره ثبت مالیاتی قابل اعمال (در صورت
وجود) و هر نوع اطالعاتی که تعیین هویت وی را ممکن کند؛
 .iiوقتی متقا ضی شخ صی حقوقی ا ست ،اطالعات مربوط به هویت وی ،شامل ا سم کامل قانونی،
ا سم تجارتی ،شماره ثبت تجارتی ،تاریخ و محل تا سیس شرکت ،مقر شرکت و محل ا صلی
تجارت شرکت ،شماره ثبت مالیاتی قابل اعمال ،کاپیهایی از اسناد تاسیس شرکت یا اسنادی
معادل ،موسسات وابسته ،نام مدیران و تمام نمایندگان حقوقی آن ،و نیز هر اطالعات دیگری
که تعیین هویت را ممکن میکند؛
 .iiiم حل دقیق ت جارت وا حد( های) تول یدی ،م حل نگ هداری و ظرف یت تول یدی ت جارت ت حت
مدیریت متقاضی؛
 .ivجزئیات محصمموالت تدخینی و تجهیزات تولیدی تحت پوشممش فورم درخواسممت صممدور
الیسنس ،مانند تشریح محصول ،نام ،عالمت تجارتی ثبت شده (در صورت وجود) ،طرح ،برند
یا نام تجارتی ،مودل یا شماره تولید و سریال تجهیزات تولیدی؛
 .vشرح محل نصب و استفاده تجهیزات تولیدی؛
 .viمدرک یا اظهاریهای در رابطه با سوابق جزایی؛
 .viiم شخص کردن کامل ح سابهای بانکی که قرار ا ست برای تبادالت مربوط ا ستفاده شود به
همراه دیگر جزییات مربوط به پرداختها؛
 .viiiشرح استفاده مورد نظر و نیز مارکتهای مورد نظر برای محصوالت تدخینی ،با توجه ویژه به
اینکه میزان تولید و عرضممه تولیدات تدخینی با میزان معقولی از پیشبینی تقاضمما متناسممب
باشد؛
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 .cبه نظارت و  ،چنانچه مقرر شده با شد ،جمعآوری وجوه پرداختی برای صدور الیسنس بپردازد و امکان
استفاده این وجوه را در اداره موثر و تقویت نظام صدور الیسنس یا برای صحت عامه یا هر نوع فعالیت
مربوط دیگری مطابق با قانون ملی در نظر بگیرد؛
 .dاقدامات مناسممبی جهت وقایه ،کشممف ،و تحقیق در مورد هر نوع عمل خالف طرزالعمل یا متقلبانه در
جریان کار نظام صدور الیسنس صورت دهد؛
 .eاقداماتی نظیر بازبینی دورهای ،تمدید ،بازرسی یا بررسی الیسنسها در موارد مقتضی صورت دهد؛
 .fدر صممورت نیاز ،چهارچوب زمانی برای انقضمماء الیسممنسها و در نتیجه درخواسممت مجدد و یا آپدیت
کردن اطالعات درخواستها تعیین شود؛
 .gهر شممخص حقیقی و یا حقوقی دارای الیسممنس را ملزم کند تا هرگونه تغییر آدرس تجارت یا هر نوع
تغییر مهم دیگری در اطالعات مربوط به فعالیتهای شامل الیسنس را به اطالع مقام ذیصالح برساند؛
 .hهر شخص حقیقی یا حقوقی دارای الی سنس را ملزم کند تا هر گونه ورود یا خروج تجهیزات تولیدی را
به اطالع مقام ذیصالح برساند؛ و

 .4هر ع ضو باید اطمینان حا صل کند که هیچ الی سن سی نباید بدون ر سید از طرف دارنده الی سنس که اطالعات
مورد نیاز در بند  ۳آمد و یا بدون تایید مقام ذیصالح واگذار و/یا منتقل بشود.
 .۵پنج سال پس از اجرایی شدن این پروتوکل« ،اجالس اعضاء» در اولین نشست خود درصدد انجام تحقیقات مبتنی
بر شواهد خواهد بود تا دریابد که آیا اینپوت کلیدی وجود دارد که برای تولید محصوالت تدخینی اساسی باشد،
و اینکه آیا این اینپوتها قابل شمممناسممماییاند و میتوان آنها را تحت مکانیزم کنترولی موثری در آورد .بر پایه
چنین تحقیقی «اجالس اعضاء» اقدامات مقتضی را صورت خواهد داد.

ماده هفتم
هوشیاری و مراقبت
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 .1مطابق با قوانین ملی و اهداف «چهارچوب کنوان سیون سازمان صحی جهان برای کنترول دخانیات» ،هر ع ضو از
اشخاص حقیقی و حقوقی در زنجیره عرضه تنباکو ،و محصوالت تدخینی و تجهیزات تولید خواهد خواست:
 .aپیش از آغاز و در جریان یک ارتباط تجارتی هوشیاری و مراقبت را بکار ببرید؛
 .bبر جریان فروش به م شتریان شان نظارت کنید تا مطمین شوید که مقادیر با میزان تقا ضا برای چنان
محصوالتی در مارکت مورد نظر یا استفاده متناسب است؛ و
 .cهر موردی/گواهی مبنی بر اینکه مشمممتری در جریان فعالیتهایش خالف تعهدات مندرج در پروتوکل
عمل میکند را به مقامات صالحه راپور کنید.

 .2هوشیاری قید شده در بند اول ،در موارد مقتضی ،در عین سازگاری با قوانین ملی و اهداف «چهارچوب کنوانسیون
سازمان صحی جهان برای کنترول دخانیات» ،از جمله الزامات مورد نیاز برای شناسایی مشتری ،مثالً درخواست
و آپدیت اطالعاتی که موارد زیر مربوط میشود:
 .aتعیین میکند که آیا شخص حقیقی یا حقوقی ،الیسنسی بر اساس ماده  ۶دارد یا خیر؛
 .bزمانی که مشتری یک شخص حقیقی است ،اطالعات که مربوط به هویت او می شود ،از جمله نام کامل
او ،نام تجارتی ،شماره ثبت تجارتی (اگر وجود دارد) ،شماره ثبت مالیاتی قابل اعمال (اگر وجود دارد) ،و
تایید شناسایی رسمی او؛
 .cزمانی که مشتری یک شخص حقوقی است ،اطالعات مربوط به هویتش ،از جمله نام کامل ،نام تجارتی،
شماره ثبت تجارتی ،تاریخ و محل تاسیس شرکت ،مقر شرکت و محل اصلی انجام تجارت ،شماره ثبت
مالیاتی قابل اعمال ،کاپیهایی از اسناد تاسیس شرکت یا اسنادی معادل ،موسسات وابسته ،نام مدیران
و تمام نمایندگان حقوقی آن ،و نیز تایید رسمی هویتشان؛
.d

شرح ا ستفاده و مارکتی که برای فروش تنباکو و مح صوالت تدخینی و یا تجهیزات تولیدی مورد نظر
است؛

 .eشرح مکانی که تجهیزات تولید در آنجا نصب و استفاده خواهند شد؛

 .۳هو شیاری ذکر شده در بند  1همچنین ممکن ا ست شامل درخوا ست ت شخیص هویت م شتریان ،مثالً ک سب و
آپدیت اطالعات مربوط به موارد زیر:
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 .aسند یا اظهارنامه در باره سوابق جزایی؛ و
 .bشناسایی حسابهای بانکی که قرار است در معامالت مورد استفاده قرار بگیرد.

 .4بر ا ساس اطالعات راپور شده در بند  (c) 1هر ع ضو باید اقدامات الزمی را صورت دهد که از اجرای تعهدات
درج شده در پروتوکل اطمینان حا صل کند؛ شاید الزم با شد یک ع ضو یک م شتری را در داخل حوزهاش قرار
دارد را بر اساس قانون مسدود کند.

ماده هشتم
ردگیری و ردیابی

 .1به منظور تامین امنیت بی شتر زنجیره عر ضه و کمک به انجام تحقیق و تفحص در تجارت غیرقانونی مح صوالت
تدخینی ،ک شورهای ع ضو این پروتوکل موافقت مینمایند که پنج سال پس از اجرایی شدن پروتوکل حا ضر ،به
ای جاد یک رژیم ردگیری و رد یابی جهانی مشمممتمل بر نظام های ردگیری و رد یابی ملی و /یا منطقوی و نیز یک
مرکز تمرکز جهانی شراکتگذاری اطالعات که م ستقر در سکرتریت «چهارچوب کنوان سیون سازمان صحی
جهان برای کنترول دخانیات» خواهد بود و در دسترس کلیه کشورهای عضو بوده اقدام کرده که آنها را قادر به
استعالم و دریافت اطالعات مربوطه مینماید.
 .2طبق همین ماده ،هر عضمممو با در نظر گرفتن بهترین راههای ممکن و نیز نیازهای ویژه ملی و منطقه ای خود ،به
ایجاد یک نظام ردگیری و ردیابی تحت کنترول خود برای تمامی محصممموالت تدخینی که در داخل قلمروی آن
تولید شده و یا به آن وارد میشود ،اقدام خواهد کرد.
 .۳به منظور ایجاد ردگیری و ردیابی موثر ،هر عضو ملزم به چسباندن و یا تعبیه عالیم شناسایی منحصر به شخص
و غیرقابل جابجایی (که از این پس آن را عالیم شنا سایی منح صر به شخص مینامیم) مانند کد و مهر ،به کلیه
واحدهای سیگرت اعم از قوطی یا ب سته سیگرت و همینطور به ب ستهبندیهای بیرونی ،ظرف پنج سال پس از
اجرایی شممدن این پروتوکل و در مورد دیگر محصمموالت تدخینی ظرف ده سممال پس از اجرایی شممدن پروتوکل
خواهد بود.
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در جهت اهداف ذکر شده در بند  ،۳هر ع ضو ،به عنوان بخ شی از نظام ردگیری و ردیابی جهانی ،خوا ستار در
دسترس بودن اطالعات زیر را چه مستقیم و چه از طریق لینک خواهد شد تا بدین وسیله کشورهای عضو را در
تعیین مبدا محصوالت تدخینی ،تغییر مسیر (حسب اقتضا) ،و یا نظارت و کنترول بر جابجایی محصوالت تدخینی
و وضعیت قانونی آنها کمک کند:
 .aتاریخ و محل تولید؛
 .bتسهیالت تولید؛
 .cماشینها و دستگاههای بکار رفته در تولید محصوالت تدخینی؛
 .dشیفت یا زمان تولید؛
 .eنام ،فاکتور ،شماره سفارش و سوابق پرداختهای اولین مشتری که با تولید کننده وابستگی ندارد؛
 .fمارکت پرچون فروشی مورد نظر؛
 .gشرح محصول؛
 .hانبارها و حمل و نقل؛
.i

هویت خریداران شناخته شده بعدی؛ و

 .jمسیر مورد نظر برای حمل ،تاریخ حمل ،مقصد ،مبدا و گیرنده.

4.2

اطالعات آمده در زیربندهای  g ،b ،aو در صورت موجود بودن  ،fبخشی از عالیم شناسایی منحصر به شخص
خواهد بود.

4.۳

هرگاه اطالعات آمده در بند  fزمان عالمت گذاری موجود نباشمممد ،طبق ماده « 1۵.2چهارچوب کنوانسمممیون
سازمان صحی جهان برای کنترول دخانیات» ،کشورهای عضو ملزم به اضافه کردن این اطالعات هستند.
 .۵هر عضو مقرر خواهد کرد که بر اساس چهارچوب زمانی مشخص شده در این ماده ،اطالعات ذکر شده در بند 4
در زمان تولید یا زمانی که ار سال اولین محموله هر تولیدکننده یا زمان ورود به قلمرو آن ک شور ثبت و نگا شته
شود.
 .۶هر عضممو باید اطمینان حاصممل کند که اطالعات ثبت شممده در بند  ۵از طریق یک لینک که عالیم شممناسممایی
منحصر به شخص ذکر شده در بندهای  ۳و  4را داراست برای آن عضو قابل دسترس باشد.
1۵
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 .۷هر عضممو باید اطمینان حاصممل کند که اطالعات ثبت شممده بر اسمماس بند  ۵و نیز عالمات منحصممر به شممخص
شنا سایی که حاوی اطالعات قابل د ستر سی بر ا ساس بند  ۶ا ست در قالبی که از سوی ع ضو و مقامات صالحه
آن معرفی و تصویب شده است ظاهر شود.
 .۸هر عضو باید اطمینان حاصل کند که اطالعات ثبت شده بر اساس بند  ،۵حسب درخواست و بر مبنای بند  9و
از طریق یک ارتباط استاندارد و امن با مرکز ملی و/یا منطقوی در دسترس مرکز جهانی اشتراکگذاری اطالعات
قرار گیرد .مرکز جهانی اشتراکگذاری اطالعات باید فهرستی از مقامات صالحه کشورهای عضو تهیه کند و آن
را در اختیار تمام اعضاء قرار دهد.
 .9هر عضو یا مقام ذیصالح باید:
 .aپس از استعالم از مرکز جهانی اشتراکگذاری اطالعات ،به موقع به اطالعات آمده در بند  4دسترسی
داشته باشد؛
 .bفقط زمانی که چنین اطالعاتی جهت تحقیق یا کشممف تجارت غیرقانونی محصمموالت تدخینی ضممروری
است چنین درخواستی را مطرح کند؛
 .cبدون عذر موجه از اشتراکگذاری اطالعات خودداری نکند؛
 .dمطابق قانون ملی ،به درخواست درباره اطالعات گفته شده در بند  4پاسخ دهد؛
 .eطبق توافق طرفین ،اطالعات رد و بدل شده را محرمانه نگه دارد و از آن حفاظت کند؛

 .1۰هر عضممو خواسممتار توسممعه و گسممترش ظرفیت و توان نظام ردیابی و ردگیری خواهد شممد چنان که تمام حقوق
گمرکی ،مالیات های مربوطه ،و حسمممب اقتضممما ،تعهدات در محل تولید ،ورود به کشمممور ،و یا ترخیص کاال
پرداخت/تسویه شده باشد.
 .11ک شورهای ع ضو در امر ا شتراکگذاری و نیز بهبود و گ سترش نظام ردیابی و ردگیری با دیگر اع ضاء و همچنین
سازمانهای صالحه بینالمللی ،طبق توافق طرفین ،در موارد زیر همکاری خواهند کرد:
 .aتسهیل توسعه ،انتقال و آموزش تکنالوجی ردیابی و ردگیری شامل دانش ،مهارت ،ظرفیت و تخصص؛
 .bحمایت از برنامههای آموزشی و ظرفیت سازی برای اعضایی که اعالم نیاز میکنند؛ و
 .cتو سعه بی شتر تکنالوجی جهت ن شانهگذاری و خوانش (ا سکن) ب ستهها و ب ستهبندیهای مح صوالت
تدخینی به منظور در دسترس بودن اطالعات آمده در بند .4
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 .12تعهدات تعریف شده برای یک عضو نباید به صنعت دخانیات اجرا یا به آنها محول شود.
 .1۳هر عضو باید اطمینان حاصل کند که مقامات صالحهی دخیل در رژیم ردیابی و ردگیری تنها به میزانی که برای
اجرای این ماده ضروری ا ست با صنعت دخانیات و ک سانی که منافع آنها را نمایندگی میکنند تعامل دا شته
باشند.
 .14هر عضممو ممکن اسممت از صممنعت دخانیات بخواهد که هزینههای مربوط به تعهدات عضممو مرتبط با این ماده را
تامین کند.

ماده نهم
ثبت سوابق

 .1حسب مورد ،هر عضو از اشخاص حقیقی و حقوقی شاغل در زنجیره عرضه تنباکو ،محصوالت تدخینی و تجهیزات
تولید خواهد خواسمممت که سممموابق کامل و دقیق تمام معامالت مربوطه ثبت کنند .چنین سممموابقی باید امکان
پاسخگویی کامل درباره مواد استفاده شده در تولید محصوالت تدخینی را فراهم کند.
 .2حسممب مورد ،طبق ماده  ۶هر عضممو ممکن اسممت اطالعات زیر را جهت تسمملیم به مقامات صممالحه از دارندگان
الیسنس درخواست کند:
 .aاطالعات عمومی مربوط به حجم مارکت ،محصممموالت پر درخواسمممت ،پیشبینی ها و دیگر اطالعات
مربوطه؛ و
 .bمقدار مح صوالت تدخینی و تجهیزات تولید که در زمان ارایه درخوا ست در مالکیت یا در انبار و تحت
کنترول دارنده الیسممنس ،در انبارهای گمرک و مالیات تحت رژیم حمل و نقل و یا تعلیق گمرکی قرار
دارد.

 .۳در ارتباط با محصوالت تدخینی و تجهیزات تولیدی فروخته شده و یا ساخته شده در سرزمین کشور عضو برای
صادارت ،یا م شمول جابجایی تعلیق گمرکی در حالت ترانزیت در سرزمین ک شور ع ضو ،ح سب مورد ،هر ع ضو
باید از دارنده الیسممنس بخواهد که بر طبق ماده  ،۶پس از درخواسممت ،اطالعات زیر را به مقامات صممالحه در
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کشممور مبدا (در حالت الکترونیکی ،جایی که زیرسمماختها قرار دارد) در زمان خارج شممدن تحت کنترول بودن
آنها در اختیار قرار دهد:
 .aتاریخ حمل از آخرین محلی که محصوالت به صورت فیزیکی کنترول شدهاند؛
 .bجزییات مربوط به محصوالت ارسالی (از جمله نام تجارتی ،مقدار ،انبار)؛
 .cمسیر و مقصد مورد نظر برای حمل و نقل؛
 .dهویت شخص(های) حقیقی یا حقوقی گیرنده محصوالت؛
 .eحالتهای حمل و نقل ،از جمله هویت انتقالدهنده
 .fتاریخ احتمالی رسیدن محموله به مقصد مورد نظر؛ و
 .gاستفاده یا مارکت پرچون فروشی مورد نظر.

 .4در صورت امکان ،هر ع ضو باید از پرچون فرو شان و تنباکوکاران ،به جز تنباکوکاران سنتی که فعالیت شان جنبه
تجارتی ندارد ،بخواهد که سممموابق دقیق و کامل تمام معامالت مربوطی که انجام دادهاند را مطابق با قوانین ملی
نگاه دارند.
 .۵به منظور اجرای بند  ،1هر ع ضو اقدامات موثر قانونی ،اجرایی ،اداری ،و یا غیره را ت صویب و به کار خواهد برد و
متقاضی موارد زیر خواهد شد:
 .aبرای دستکم چهار سال حفظ شود؛
 .bدر دسترس مقامات صالحه باشد؛ و
 .cبه شکلی حفظ شود که مقامات صالحه درخواست میکنند.
 .۶تحت قوانین ملی و ح سب مورد ،هر ع ضو ،نظامی برای ا شتراکگذاری جزییات موجود در سوابق با دیگر اع ضاء
مطابق با ماده حاضر ایجاد میکند.
 .۷کشمورهای عضمو خواهند کوشمید جهت اشمتراکگذاری پیشمروانه و توسمعه نظامهای ثبت سموابق با یکدیگر و
سازمانهای صالحه بینالمللی همکاری کنند.
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ماده دهم
امنیت و اقدامات وقایوی

 .1حسممب اقتضمماء و همخوان با قوانین ملی و اهداف «چهارچوب کنوانسممیون سممازمان صممحی جهان برای کنترول
دخانیات» ،هر ع ضو از تمام ا شخاص حقیقی و حقوقی م شمول ماده  ۶خواهد خوا ست که اقدامات ضروری برای
وقایه از انحراف محصوالت تدخینی به مسیرهای تجارت غیر قانونی صورت دهند ،از جمله:

 .aراپور دادن به مقامات صالحه:
 .iانتقال مرزی پول نقد به مقداری که قوانین ملی تعیین میکند یا پرداختهای مرزی شبیه آن؛
و
 .iiتمام «معامالت مشکوک»؛ و
 .bعرضممه محصمموالت تدخینی و تجهیزات تولید تنها به مقداری که متناسممب باشممد با تقاضممای چنین
محصوالت در مارکت مورد نظر پرچون فروشی یا استفاده.
 .2حسممب اقتضمماء و همخوان با قوانین ملی و اهداف «چهارچوب کنوانسممیون سممازمان صممحی جهان برای کنترول
دخانیات» ،هر ع ضو مقرر خواهد که پرداختهای معامالت انجام شده تو سط ا شخاص حقیقی و حقوقی م شمول
ماده  ۶تنها با همان واحد پولی و همان مبلغ آمده در فاکتور مجاز اسممت ،و تنها از طریق راههای قانونی پرداخت
در مو س سات مالی واقع شده در سرزمین مارکت مورد نظر صورت خواهد گرفت و از طریق هیچ راه و شیوه
پرداختی جایگزین دیگری صورت نخواهد گرفت.
 .۳یک عضو ممکن است مقرر کند که پرداختهای اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول ماده  ۶برای مواد استفاده شده
در تولید محصممموالت تدخینی در داخل حوزه آن ها تنها با همان واحد پولی و همان مبلغ آمده در فاکتور مجاز
است ،و تنها از طریق راههای قانونی پرداخت در موسسات مالی واقع شده در سرزمین مارکت مورد نظر صورت
بگیرد و از طریق هیچ راه و شیوه پرداختی جایگزین دیگری پرداخت نشود.
 .4هر عضو باید اطمینان حاصل کند که هر نوع تخطی از الزامات ماده حاضر با میتودهای مناسب جزایی ،مدنی ،یا
اداری مواجه و ،حسب مورد ،تحریمهای موثر ،متناسب ،و بازدارنده همچون تعلیق یا لغو الیسنس اعمال گردد.
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ماده یازدهم
فروش اینترنتی ،مخابراتی و یا هر نوع تکنالوجی جدید دیگر

 .1هر عضو از تمام اشخاص حقیقی و حقوقی خواهد خواست تا هر نوع معامله صورت گرفته در رابطه با محصوالت
تدخینی از طریق اینترنت ،مخابرات یا هر نوع تکنالوجی جدید دیگر باید مطابق تعهدات و الزامات آمده در این
پروتوکل باشد.
 .2هر عضممو باید ممنوع کردن پرچونفروش می محصمموالت تدخینی از طریق اینترنت ،مخابرات یا هر نوع تکنالوجی
جدید دیگر را در نظر داشته باشد.

ماده دوازدهم
مناطق آزاد و ترانزیت بینالمللی

 .1در عرض سه سال پس از اجرایی شدن این پروتوکل برای هر ع ضو ،آن ع ضو باید با ا ستفاده از تمام اقدامات
مربوط آمده در این پروتوکل ،کنترول های موثری بر تولید و معامالت تنباکو و محصممموالت تدخینی در مناطق
آزاد اعمال کند.
 .2همچنین ،ادغام محصموالت تدخینی با محصموالت غیر تدخینی در داخل یک کانتینر یا هر نوع واحد حمل و نقل
دیگر زمان عزیمت از مناطق آزاد ممنوع است.
 .۳مطابق با قوانین ملی و نیز هماهنگی با الزامات این پروتوکل و جهت جلوگیری از تجارت غیر قانونی محصممموالت
تدخینی ،هر ع ضو باید اقدامات کنترولی و تاییدی ن سبت به حمل و نقل و ترانزیت بینالمللی مح صوالت تدخینی
و تجهیزات تولیدی در داخل خاک خود تصویب و اعمال کند.

ماده سیزدهم
فروشهای معاف از عوارض گمرکی
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 .1با در نظر گرفتن ماده  ۶از «چهارچوب کنوان سیون سازمان صحی جهان برای کنترول دخانیات» ،هر ع ضو باید
اقدامات موثری صممورت دهد تا تمام فروشهای معاف از عوارض گمرکی تحت شمممول الزامات مربوطه در این
پروتوکل قرار گیرند.
 .2نهایتاً در عرض پنج سال پس از اجرایی شدن این پروتوکل« ،اجالس اعضاء» در جلسه بعدی خود خواهد کوشید
که تحقیق مبتنی بر شواهد را برای دریافتن میزان تجارت غیر قانونی محصوالت تدخینی نسبت به فروش معاف
از عوارض گمرکی این محصمموالت به انجام رسمماند .بر بنیان چنین تحقیقی« ،اجالس اعضمماء» اقدامات مناسممب
بعدی را در نظر خواهد گرفت.

بخش چهارم
ماده چهاردهم
رفتار غیر قانونی از جمله جرایم جنایی

 .1هر ع ضو هر ع ضو ،با رعایت ا صول پایه و ا سا سی قوانین داخلی خود ،به ت صویب اقدامات قانونی و دیگر اقداماتی
که ممکن است برای غیر قانونی نمودن اعمال زیر در قوانین داخلی خود ضروری باشد ،اتخاذ خواهد نمود.

 .aتولید ،عمده فروشی ،داللی ،فروش ،حمل و نقل ،توزیع ،انبار ،حمل ،واردات و صادرات تنباکو ،محصوالت
تدخینی ،و یا تجهیزات تولیدی که مقررات این پروتوکل را نقض کند؛
.b
 .iتولید ،عمده فرو شی ،داللی ،فروش ،حمل و نقل ،توزیع ،انبار ،حمل ،واردات و صادرات تنباکو،
محصممموالت تدخینی ،و یا تجهیزات تول یدی بدون پردا خت عوارض ،مال یات و یا دیگر
مالیاتهای قابل وصول ،یا بدون داشتن مهر/تمبر مالی ،عالیم شناسایی منحصر به شخص ،یا
هر عالمتگذاری یا لیبل مقتضی دیگر؛
 .iiهر گونه قاچاق تنباکو ،مح صوالت تدخینی ،یا تجهیزات مورد ا ستفاده در ساخت مح صوالت
تدخینی که تحت پوشش بند  b-iنباشد؛
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.c
 .iجعل یا بدل سممازی محصمموالت تدخینی یا تجهیزات تولیدی ،بسممته بندی ،تمبر یا مهرهای
مالی ،عالیم شناسایی منحصر به شخص یا هر عالمتگذاری یا لیبل دیگر؛
 .iiعمده فرو شی ،داللی ،فروش ،حمل و نقل ،توزیع ،انبار ،حمل ،واردات و صادرات مح صوالت
تدخینی که به صورت غیر قانونی تولید شدهاند ،مح صوالت تدخینی غیر قانونی ،مح صوالتی
که دارای تمبر یا مهرهای مالی و/یا دیگر نشانهها و لیبلهای جعلی باشند و یا تجهیزات تولید
غیر قانونی؛

 .dادغام مح صوالت تدخینی با مح صوالت غیرتدخینی در جریان حرکت محموله در طول زنجیره عر ضه
به منظور پنهان کردن یا اخفا محصوالت تدخینی؛
 .eادغام محصوالت تدخینی و غیر تدخینی در نقض ماده  12.2همین پروتوکل.
 .fاسمممتفاده از اینترنت ،مخابرات ،یا هر نوع تکنالوجی جدید دیگر برای فروش محصممموالت تدخینی که
ناقض این پروتوکل باشد؛
 .gخرید تنباکو و محصوالت تدخینی یا تجهیزات تولیدی توسط شخص الیسنس دار از شخصی که میباید
طبق ماده  ۶الیسنس داشته باشد اما دارای الیسنس نیست.
 .hایجاد مانع کردن برای هر مامور پولیس یا مامور ذیصممالح دیگر برای اجرای وظایفش مربوط به وقایه،
کشف ،تحقیق یا ریشهکنی تجارت غیر قانونی تنباکو ،محصوالت تدخینی یا تجهیزات تولیدی؛
.i
 .iاتخاذ به ارایه اظهارات نادرست ،گمراهکننده یا ناقص ،یا قصور در تسلیم اطالعات درخواست
شده به هر مامور عمومی یا مامور ذی صالح که وظیفهاش وقایه ،ک شف ،تحقیق یا ری شهکنی
تجارت غیر قانونی تنباکو ،مح صوالت تدخینی یا تجهیزات تولیدی با شد در حالیکه ناقض حق
شخص برای وقایه از مجرم ساختن خود نباشد؛
 .iiاظهار نادر ست شرح ،مقدار یا ارزش تنباکو و مح صوالت تدخینی یا تجهیزات تولیدی یا هر
نوع اطالعاتی که در این پروتوکل قید شده باشد در یک فورم رسمی:
 .1فرار از پرداخت عوارض گمرکی قابل اعمال ،مالیات و عوارض دیگر؛ یا
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 .2اعمال نفوذ بر اقدامات کنترولی برای وقایه ،ک شف ،تحقیق یا ری شهکنی تجارت غیر
قانونی تنباکو ،محصوالت تدخینی یا تجهیزات تولیدی؛
 .iiiقصور در ایجاد یا ثبت سوابق که در این پروتوکل ذکر شده یا ثبت سوابق نادرست؛ و
 .jپنهانکردن مراحل اعمال غیر قانونی تصریح شده در بند  2تحت عنوان جرایم جنایی.
 .2هر ع ضو ،با رعایت ا صول پایه قوانین داخلی خود ،تعیین خواهد نمود که کدام اعمال غیرقانونی م شخص شده در
بند  1ماده حاضممر ،یا هر عمل دیگری که مربوط به تجارت غیر قانونی تنباکو ،محصمموالت تدخینی ،و تجهیزات
تولیدی ناقض الزامات این پروتوکل ،جرایم جنایی بوده و مبادرت به تصمممو یب و اجرای مواد و اقدامات قانونی
مقتضی جهت الزماالجرا نمودن موارد تعیینی مذکور خواهد نمود.
 .۳هر ع ضو ،سکرتریت این پروتوکل را مطلع خواهد کرد که کدامیک از اعمال غیر قانونی مندرج در بند  1و  2را
آن عضو به عنوان جرایم جنایی منطبق بر بند  2تعیین کرده و کاپیهایی از این قوانین ،یا شرحی از آنها ،که بند
 2را اجرایی میکند ،و تغییرات احتمالی در این قوانین را در اختیار سکرتریت قرار میدهد.
 .4برای تقویت همکاری بینالمللی در مبارزه با جرایم جنایی مربوط به تجارت غیرقانونی تنباکو ،مح صوالت تدخینی
و تجهیزات تولید ،از کشممورهای عضممو دعوت میشممود که قوانین ملی خود مربوط به پولشممویی ،همکاری قانونی
دوجانبه و استرداد ،و توجه و احترام به کنوانسیونهای بینالمللی که به آن پیوستهاند مورد بازبینی قرار بدهند تا
از موثر بودن آنها در اجرای الزامات این پروتوکل اطمینان حاصل کنند.

ماده پانزدهم
مسئولیت جزایی اشخاص حقوقی
 .1هر ع ضو مطابق با ا صول قانونی خود اقدامات الزم جهت م شخص کردن م سیولیت جزایی ا شخاص حقوقی برای
رفتار غیر قانونی از جمله جرایم جنایی مندرج در ماده  14این پروتوکل را تصویب و اجرا خواهد کرد.
 .2مطابق اصول حقوقی هر عضو ،مسیولیت جزایی اشخاص حقوقی میتواند جزایی ،مدنی ،یا اداری باشد.
 .۳چنین مسیولیت جزایی بر مسیولیت جزایی اشخاص حقیقی که مرتکب اعمال غیر قانونی یا جرایم جنایی آمده در
قوانین و مقررات قید شده در ماده  14این پروتوکل شدهاند تاثیری نخواهد داشت.
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ماده شانزدهم
تعقیب و تحریم

 .1مطابق با قوانین ملی ،هر عضو باید اقدام ضروری را تصویب و اجرا کند تا اطمینان حاصل کند که اشخاص حقیقی
و حقوقی که مرتکب اعمال غیر قانونی از جمله جرایم جنایی آمده در ماده  14شمممدهاند تحت تحریمهای موثر،
بازدارنده ،و متناسب جزایی و غیرجزایی از جمله تحریمهای پولی قرار بگیرند.
 .2هر عضو خواهد کوشید عالوه بر توجه خاص به میتودهای بازدارندگی از ارتکاب اعمال غیر قانونی ،از قدرتهای
قانونی اختیاری که در قوانین داخلی آن عضممو برای تعقیب اعمال خالف قانون از جمله جرایم جنایی مطابق ماده
 14وضممع شممده چنان اسممتفاده کند که تاثیر اجرای قانون در رابطه با اعمال غیر قانونی از جمله جرایم جنایی به
حداکثر برسد.
 .۳هیچ بخ شی از این پروتوکل ناقض این ا صل نی ست که شرح رفتار غیر قانونی از جمله جرایم جنایی مطابق با این
پروتوکل و نیز دفاع های قانونی قابل اعمال یا دیگر اصمممول قانونی برای کنترول اعمال غیر قانونی ،حق قوانین
داخلی هر ع ضو ا ست و اینکه رفتارهای غیر قانونی اینچنین از جمله جرایم جنایی بر طبق آن قانون مورد تعقیب
و تحریم قرار میگیرند.

ماده هفدهم
پرداختهای مربوط به اموال ضبط شده

مطابق با قوانین داخلی ،کشممورهای عضممو باید قوانینی یا اقداماتی را تصممویب و اجرا کنند که در صممورت نیاز به مقامات
صممالحه این اجازه را بدهند که عوارضممی متناسممب با مالیات و عوارض گمرکی از دسممترفته از تولیدکننده ،سممازنده،
توزیعکننده ،وارد یا صادرکننده تنباکو ،مواد تدخینی و/یا تجهیزات تولیدی ضبط شده دریافت گردد.
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ماده هجدهم
امحاء یا نابودی

تمام تنباکو ،مح صوالت تدخینی و تجهیزات تولیدی م صادره شده باید مطابق با قوانین ملی و با شیوههای سازگار با محیط
زیست (تا سرحد امکان) نابود یا امحاء شوند.

ماده نوزدهم
تخنیکهای ویژهی تجسس

 .1چنانچه اصممول اولیه نظام قانونی داخلی اجازه دهد ،در حد شممرایط تعیین شممده توسممط قوانین داخلی ،هر عضممو
اقدامات ضروری جهت استفاده مناسب از تحویل کنترول شده و در صورت نیاز استفاده از دیگر تخنیکهای ویژه
تحقیق ،نظیر نظارت الکترونیکی یا عملیات مخفی ،توسممط مقامات صممالحه در آن سممرزمین جهت مبارزه موثر با
تجارت غیر قانونی تنباکو ،محصوالت تدخینی یا تجهیزات تولیدی صورت خواهد داد.
 .2به منظور تحقیق و تفحص در جرایم جنایی آمده در ماده  ،14از ک شورهای ع ضو دعوت می شود تا در زمان نیاز
موافقتنامههای دو یا چند جانبه را جهت اسممتفاده از تخنیکهای مورد اشمماره در بند اول در بسممتر همکاری در
سطح بینالمللی امضا و توافق کنند.
 .۳در نبود موافقتنامه یا دیگر ترتیبات آمده در بند  ،2تصمممیمات مربوط به اسممتفاده از تخنیکهای تحقیقاتی در
سطح بینالمللی مورد به مورد اتخاذ و ،در صورت نیاز ،میتوان ترتیبات و تفاهمنامههای مالی در رابطه با اعمال
حاکمیت کشورهای عضو مورد نظر نیز در نظر گرفته شود.
 .4جهت افزایش ظرفیت تحقق اهداف این ماده ،ک شورهای ع ضو اهمیت و لزوم همکاری و کمک بینالمللی در این
زمینه را دریافته و با یکدیگر و سایر سازمانهای بینالمللی همکاری خواهند کرد.
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بخش پنجم :همکاری بینالمللی
ماده بیستم
اشتراکگذاری اطالعات عمومی

 .1به منظور د ستیابی به اهداف این پروتوکل و به عنوان بخ شی از «چهارچوب کنوان سیون سازمان صحی جهان
برای کنترول دخانیات» که اطالعات مهم مربوط را راپور میدهند و نیز در تطابق با قوانین داخلی ،کشمممورهای
عضو ضمن موارد دیگر ،حسب اقتضاء ،موارد زیر را راپور میدهند:
 .aدر یک فورم جامع ،جزییات ضممبط تنباکو ،محصمموالت تدخینی یا تجهیزات تولیدی ،مقدار ،ارزش مواد
ضبط شده ،شرح محصول ،تاریخ و محل تولید ،و مالیات پرداخت نشده؛
 .bواردات ،صمممادرات ،ترانزیت ،فروش های مالیاتپرداخته ولی معاف از عوارض گمرکی و نیز مقدار و
ارزش تولید تنباکو ،محصوالت تدخینی یا تجهیزات تولید؛
 .cطرزالع مل های رایج ،میتود های پن هان کاری و نیز شمممیوه های ع مل در ت جارت غیر قانونی تن باکو،
محصوالت تدخینی یا تجهیزات تولیدی؛ و
 .dهر نوع اطالعات مربوط دیگری ،طبق توافق کشورها.
 .2برای ظرفیت سازی جهت تبادل اطالعات ،ک شورهای ع ضو با یکدیگر و نیز دیگر سازمانهای صالحه بینالمللی
همکاری خواهند کرد.
 .۳ک شورهای ع ضو اطالعات گفته شده را محرمانه و صرفاً جهت ا ستفاده اع ضاء ،مگر آنکه فر ستنده اطالعات
درخواست دیگری داشته باشد ،خواهند دانست.

ماده بیست و یکم
اشتراکگذاری اطالعات مربوط به اجرا
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 .1در صورت اجازه قوانین داخلی یا هر قرارداد بینالمللی قابل اعمال ،کشورهای عضو با ابتکار خود یا به درخواست
موجه یکی از اع ضاء برای اطالعاتی که جهت ک شف و برر سی تجارت غیر قانونی تنباکو ،مح صوالت تدخینی و
تجهیزات تولیدی الزم است ،اطالعات زیر را به اشتراک میگذارند:
 .aسوابق صدور الیسنس برای اشخاص حقوقی و حقیقی مربوط؛
 .bاطالعات درباره هویت ،نظارت ،و تعقیب ا شخاص حقوقی و حقیقی دخیل در تجارت غیر قانونی تنباکو،
محصوالت تدخینی یا تجهیزات تولیدی؛
 .cسوابق تحقیقات و بررسیها و تعقیبها؛
 .dسوابق پرداختها جهت واردات ،صادرات یا فروش معاف از پرداختهای گمرکی تنباکو ،مح صوالت
تدخینی یا تجهیزات تولیدی؛ و
 .eجزییات ضممبط تنباکو ،محصمموالت تدخینی یا تجهیزات تولیدی (از جمله اطالعات مربوط به موارد و،
حسب اقتضاء ،مقدار ،ارزش ضبطشدهها ،شرح محصول ،اشخاص دخیل ،تاریخ و محل تولید) ،شیوههای
عملیات (از جمله میتودهای حمل و نقل ،پنهانسازی ،مسیرها و کشف).
 .2اطالعات دریافت شده از کشورهای عضو تحت این ماده منحصراً جهت دستیابی به اهداف این پروتوکل استفاده
خواهد شد .اع ضاء ممکن ا ست م شخص کنند که این اطالعات را نمیتوان بدون موافق ع ضو دهنده اطالعات به
دیگری منتقل کرد.

ماده بیست و دوم
اشتراکگذاری اطالعات :محرمانه بودن و حفاظت از اطالعات

 .1هر ع ضو مقامات صالحهای را تعیین خواهد کرد تا اطالعات ا شاره شده در مادههای  ،21 ،2۰و  24به آن(ها)
داده شود و تعیین کردن این مقامات از طریق سکرتریت کنوانسیون به اطالع سایر کشورهای عضو رسانده شود.
 .2تبادل اطالعات تحت این پروتوکل مشمممول قوانین داخلی مربوط به محرمانه بودن و حریم خصمموصممی میشممود.
کشورهای عضو ،در صورت موافقت طرفین ،باید از هر نوع اطالعات محرمانهای که تبادل میشود حفاظت کنند.
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ماده بیست و سوم
معاونت و همکاری :آموزش ،معاونت تخنیکی و همکاری در مسایل علمی ،تخنیکی و تکنالوجیکی

 .1جهت دستیابی به اهداف این پروتوکل و طبق توافق بین طرفین ،کشورهای عضو با یکدیگر و/یا دیگر سازمانهای
ذیصمممالح منطقوی و بینالمللی در ارا یه آموزش ،م عاو نت تخنیکی و هم کاری در مسممما یل علمی ،تخنیکی و
تکنالوجیکی همکاری خواهند کرد .چنین کمکی میتواند شامل انتقال تخ صص یا تکنالوجی منا سب در زمینههای
جمعآوری اطالعات ،اجرای قانون ،ردیابی و ردگیری ،مدیریت اطالعات ،حفاظت از اطالعات شممخصممی ،نظارت
الکترونیکی ،تجزیه و تحلیل قانونی ،استرداد و کمک دو طرفه قانونی.
 .2حسب اقتضاء و با توجه به نیازهای اعضای کشورهای در حال توسعه و اعضای کشورهای در حال توسعه ،برای
بهبود آموزش ،معاونت تخنیکی و همکاری در مسایل علمی ،تخنیکی و تکنالوجیکی اعضاء میتوانند موافقتنامهها
و ترتیبات دو یا چند جانبه و یا هر شکل دیگر بین خویش برقرار کنند.
 .۳جهت تو سعه و انجام تحقیقات درباره امکان ت شخیص دقیق مبدا جغرافیایی تنباکو و مح صوالت تدخینی ضبط
شده اعضاء با یکدیگر همکاری خواهند کرد.

ماده بیست و چهارم
معاونت و همکاری :تحقیق و تفحص و تعقیب جرایم

 .1مطابق با قوانین داخی و ح سب اقت ضاء ،ک شورهای ع ضو تمام اقدامات الزم را صورت خواهند داد تا همکاری در
ترتیبات دوجانبه یا چندجانبه منطقوی به منظور وقایه ،کشممف ،بررسممی ،پیگیری ،و مجازات اشممخاص حقوقی و
حقیقی دخیل با تجارت غیر قانونی تنباکو ،محصوالت تدخینی یا تجهیزات تولید تقویت شود.
 .2هر عضو اطمینان حاصل خواهد کرد که تمام مقامات اجرای قانون ،اداری ،نظارتی ،و دیگر مقاماتی که وظیفه شان
مبارزه با تجارت غیر قانونی تنباکو ،مح صوالت تدخینی یا تجهیزات تولیدی ( از جمله ،چنانچه طبق قوانین داخلی
مجاز باشد ،مقامات قضایی) در چهارچوب شرایط تعریف شده در قوانین داخلی همکاری کرده و اطالعات مربوط
را در سطح ملی و بینالمللی تبادل کنند.
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ماده بیست و پنجم
حفاظت از حاکمیت

 .1ک شورهای ع ضو تعهدات شان در این پروتوکل را با رو شی مطابق با ا صول ت ساوی حاکمیت و تمامیت ار ضی
کشورها و عدم دخالت در امور داخلی دیگر کشورها اجرایی میکنند.
 .2هیچ بخشی از این پروتوکل به کشورهای عضو اجازه نمیدهد که در قلمرو سرزمینی کشور دیگر اقدام به اجرای
اعمالی بکنند که منحصراً از اختیارات مقامات کشور دیگر و قوانین داخلی آن کشور است.

ماده بیست و ششم
صالحیت

 .1هر عضممو جهت تحقق صممالحیت خود بر جرایم جنایی تعریف شممده بر طبق ماده  14اقداماتی را در صممورت
ضرورت در مواقع زیر تصویب و اجرا خواهد کرد:
 .aجرم در سرزمین کشور عضو اتفاق افتاده است؛ یا
 .bجرم در وسیلهای اتفاق افتاده است با پرچم آن عضو حرکت میکند یا در هواپیمایی است که در زمان
وقوع جرم تحت قوانین آن عضو ثبت شده باشد.
 .2طبق ماده  ،2۵یک عضو همچنین میتواند صالحیت خود بر جرایم جنایی را در موارد زیر برقرار کند:
 .aجرم علیه آن عضو صورت گرفته باشد؛
 .bجرم تو سط تبعهای از آن ع ضو صورت گرفته با شد یا شخ صی بدون ملیت که سکونتش در قلمرو
اوست مرتکب جرم شده باشد؛ یا
 .cجرم از آن دسممته از جرمهایی اسممت که با توجه به ماده  14تعریف شممده و خارج از سممرزمین عضممو
صورت پذیرفته با این دید که ارتکاب جرم مشمول ماده  14در داخل قلمرو صورت گرفته باشد.
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 .۳برای دستیابی به اهداف ماده  ،۳۰هر عضو برای برقراری صالحیت خود بر جرایم جنایی موضوع ماده  14زمانی
که متهم در سرزمین عضو حضور دارد و عضو آن شخص را صرفاً به دلیل تبعه بودن کشور عضو بودن استرداد
نمیکند ،باید اقدامات مقتضی را تصویب و اعمال کند.
 .4زمانی که متهم در قلمرو ع ضو قرار دارد و ع ضو او را م سترد نمیکند ،آن ع ضو میتواند اقدامات مقت ضی جهت
برقراری صالحیت خود بر جرایم جنایی موضوع ماده  14را اعمال دارد.
 .۵چنانچه زمانی که یک عضو صالحیت خو را طبق بندهای  1یا  2اعمال میکند به عضو اطالع داده شود ،یا به هر
طریق دیگری با خبر شود ،که یک یا چند ع ضو دیگر نیز م شغول برر سی ،تعقیب یا ر سیدگی ق ضایی در رابطه با
همان رفتار هستند ،مقامات ذیصالح آن اع ضاء باید ،حسب اقت ضاء ،با یکدیگر مشورت و اعمال شان را هماهنگ
کنند.
 .۶بدون تاثیرگیری از نورمهای حقوق عمومی بینالملل ،این پروتوکل اعمال هر نوع صممالحیت جنایی محقق شممده
توسط یک عضو بر طبق قوانین داخلیاش را مستثنا نمیکند.

ماده بیست و هفتم
همکاری در اجرای قانون

 .1مطابق با قوانین داخلی و نظامهای اداری ،هر عضو اقدامات موثر زیر را صورت خواهد داد تا:
 .aچاینلهای برقرارشده ارتباطی بین مقامات صالحه ،اجینسیها و خدمات به منظور تسهیل مب شواهد امن
و سریع اطالعات در باره جرایم جنایی موضوع ماده  14تقویت شود؛
 .bاز همکاری موثر میان مقامات صالح ،اجین سیها ،گمرکها ،پولیس و دیگر عوامل اجرای قانون اطمینان
حاصل شود؛
 .cبا دیگر کشورهای عضو که سرگرم بررسی مواردی مشخص در رابطه با جرایم جنایی موضوع ماده 14
در موارد زیر همکاری کنند:
 .iهویت ،انبارها و فعالیتهای ا شخاص م شکوک به شرکت دا شتن در چنین جرایمی یا مکان
دیگر اشخاص مربوط؛
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 .iiجابجایی درآمد حاصله از جرم یا اموال بدست آمده از ارتکاب چنین جرایمی؛ و
 .iiiجابجایی اموال ،تجهیزات یا دیگر تجهیزات مورد اسمممتفاده یا مورد نظر اسمممتفاده در ارتکاب
چنین جرایمی؛
 .dحسممب مورد ،اقالم ضممروری یا مقادیری از مواد را جهت تجزیه و تحلیل و یا مقاصممد تحقیقاتی فراهم
آورد؛
 .eهماهنگی موثر بین مقامات صمممالحه ،اجینسمممیها و خدمات را فراهم آورد و تبادل پرسمممونل و دیگر
متخصصین ،از جمله ارسال مامورین ارتباطی ،مشروط به موافقتنامه یا ترتیبات اتخاذ شده بین طرفین؛
 .fاطالعات مربوط در باره راهها و میتودهای خاص مورد اسممتفاده توسممط اشممخاص حقوقی یا حقیقی که
مرتکب چنین جرایمی میشمموند ،از جمله ،حسممب مورد ،مسممیرها و نقل و انتقالها و اسممتفاده از هویت
جعلی ،ا سناد جعلی یا د ستکاری شده یا دیگر راههای پنهانکردن فعالیتها را با دیگر اع ضاء مب شواهد
کند؛ و
 .gبه منظور تشخیص به موقع جرایم جنایی موضوع ماده  ،14اطالعات مربوط را مبشواهد و هماهنگیهای
اداری و دیگر اقدامات الزم را صورت دهد.
 .2با نگاه اجرایی کردن این پروتوکل ،کشمممورهای عضمممو برقراری موافقتنامه و ترتیبات دو یا چند جانبه را جهت
همکاری مستقیم بین عوامل اجرای قانون و ،چنانچه چنین موافقتنامه و ترتیبات پیشتر برقرار شده ،بازبینی آنها
به این منظور .در نبودن چنین ترتیبات و موافقتنامههایی بین اع ضای مورد نظر ،ک شورهای ع ضو میتوانند این
پروتوکل را مبنای همکاری در اجرای قانون طرفین در رابطه با جرایم پو شش داده شده در این پروتوکل در نظر
بگیرند .در صورت نیاز ،جهت تقویت همکاری بین عوامل اجرای قانون ،اعضاء استفاده حداکثری از موافقتنامهها
و ترتیبات ،از جمله سازمانهای منطقوی و بینالمللی در پیش خواهند گرفت.
 .۳کشممورهای عضممو تالش خواهند نمود تا جهت مقابله با تجارت فراملی و غیر قانونی محصمموالت تدخینی که با
استفاده از تکنالوجیهای مدرن صورت میگیرد نهایت همکاری را داشته باشند.

۳1

)FCTC/COP/5(1

ضمیمه

ماده بیست و هشتم
کمکهای اداری دوطرفه

همخوان با نظامهای اداری و حقوقی داخلی ،کشممورهای عضممو برای اطمینان حاصممل کردن از اسممتفاده مناسممب از عوارض
گمرکی و دیگر قوانین مربوط جهت وقایه ،کشف ،تحقیق و تفحص ،تعقیب ،و مبارزه با تجارت غیر قانونی تنباکو ،محصوالت
تدخینی یا تجهیزات تولیدی اطالعات الزم (درخواسممتی از سمموی دیگر اعضمماء یا داوطلبانه) را برای یکدیگر فراهم آورند.
کشممورهای عضممو چنین اطالعاتی را محرمانه و برای اسممتفادههای اکیدا ویژه تلقی خواهند کرد ،مگر آنکه عضممو دهنده
اطالعات درخواست دیگری داشته باشد .این اطالعات میتواند شامل موارد زیر شود:
 .aعوارض گمرکی جدید یا تخنیکهای اجرایی که موثربودن آنها مشخص شده باشد؛
 .bشمممیوهها ،راهها یا میتودهای جدید ارتکاب تجارت غیر قانونی تنباکو ،محصممموالت تدخینی و تجهیزات
تولیدی؛
 .cکاالهایی که موضمموع تجارت غیرقانونی تنباکو ،محصمموالت تدخینی و تجهیزات تولیدی هسممتند و نیز
جزییات شرح ،بستهبندی ،حمل و نقل ،انبارکردن ،و میتودهای مورد استفاده در رابطه با این کاالها؛
 .dاشخاص حقیقی یا حقوقی که قبال مرتکب جرایم موضوع ماده  14شدهاند یا در آن نقش داشتهاند؛ و
 .eهر نوع اطالعاتی که به عوامل تعیین شممده جهت برآورد خطرها جهت کنترول یا دیگر مقاصممد اجرایی
کمک کند.

ماده بیست و نهم
کمک حقوقی دوطرفه

 .1ک شورهای ع ضو بی شترین حد کمک حقوقی به یکدیگر را در تحقیق و تفحص ،تعقیب و برر سیهای ق ضایی در
رابطه با جرایم جنایی موضوع ماده  14این پروتوکل اعمال خواهند کرد.
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 .2کمک حقوقی دو طرف تا بی شترین حد ممکن و تحت قوانین مرتبط ،قراردادها ،موافقتنامهها و ترتیبات متقا ضی
که مربوط به تحقیق و تفحص ،تعقیب ،و برر سیهای ق ضایی در رابطه با جرایمی که (طبق ماده  1۵این پروتوکل
در کشور عضو) شخص حقوقی ممکن است مسیول جزایی شناخته شود ارایه خواهد شد.
 .۳کمکهای حقوقی متقابل قابل ارایه طبق این ماده ،میتواند برای هر یک از اهداف زیر درخواست گردد:
 .aگرفتن شواهد یا اظهارنامه از اشخاص؛
 .bارایه موثر خدمات اسناد قضایی؛
 .cاجرای تفتیش ،ضبط و توقیف ،و مسدود کردن؛
 .dبازرسی اشیاء و مکانها؛
 .eتهیه اطالعات ،اقالم تامین شواهد ،و ارزیابی کارشناس؛
 .fتهیه نسممخههای اصمملی یا تاییدشممده از مدارک مربوطه و سمموابق ،از جمله سمموابق دولتی ،بانکی ،مالی،
شرکتی یا تجارتی؛
 .gشناسایی و ردگیری درآمدهای بدست آمده از جرایم ،اموال ،تجهیزات یا هر چیزی که نقش مدرک را
داشته باشد؛
 .hتسهیل حضور داوطلبانه اشخاص در کشور متقاضی؛ و
.i

هر نوع کمکی که خالف قوانین داخلی کشور درخواستشونده نباشد.

 .4مفاد این ماده تاثیری بر تعهدات ترتیب شده بر دیگر قراردادهای دو یا چند جانبه که تماماً یا بخشی از آن ناظر
بر کمکهای حقوقی میان طرفین در حال یا آینده است ،نخواهد داشت.
 .۵در صورتی که کشورهای عضو مورد نظر در قالب قراردادی یا توافقنامه بین دولتی یا کمک حقوقی متقابل متعهد
نبا شد ،بندهای  ۶تا  ،24بر ا ساس عمل متقابل ،به درخوا ستهایی که طبق این ماده صورت پذیرد اعمال خواهد
شمممد .چنانچه طرفین ملزم به قراردادی اینچنین یا توافقنامه بین دولتی باشمممند ،مفاد مربوط به آن قرارداد یا
توافقنامه بین دولتی باید اعمال شمممود مگر انکه طرفین توافق کنند که به جای آنها بندهای  ۶تا  24را اعمال
کنند .در صورتی که بندهای مذکور همکاری را ت سهیل میکنند از اع ضاء قویاً دعوت می شود که این بندها را
اعمال کنند.
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 .۶ک شورهای ع ضو یک مقام مرکزی/محوری را تعیین خواهند کرد که م سیولیت و اختیار دارد تا درخوا ستهای
کمکهای حقوقی متقابل را دریافت نموده و سمممپس یا آنها را به اجرا بگذارد و یا آنها را برای اجرا به مقامات
ذیصمممالح مربوطه منتقل کند .اگر کشممموری دارای منطقه یا قلمرویی ویژه ،با نظام کمک حقوقی متقابل مجزایی
با شد ،میتواند مقام محوری متمایزی را تعیین کند که همان کارکرد را برای آن منطقه یا قلمرو نیز دا شته با شد.
مقامهای محوری اجرایی شدن یا ار سال سریع و منا سب درخوا ستهای دریافتی را به عهده خواهند دا شت .در
مواردی که مقام محوری ،درخواسممت مذکور را جهت اجرا ،به یک مقام ذیصممالح منتقل میکند ،آن مقام را به
اجرای سریع و مناسب درخواست ترغیب خواهد کرد .هر عضو ،در زمان الحاق ،پذیرش ،تصویب ،تایید نهایی یا
تنفیذ پروتوکل حاضر ،رئیس سکرتریت کنوانسیون را درباره مقام محوری که بدین منظور تعیین شده است مطلع
خواهد نمود .ارسال یا انتقال درخواستهای کمک حقوقی متقابل و هر مکاتبه مربوط به آن ،بین مقامهای محوری
که توسممط اعضمماء گمارده شممدهاند صممورت خواهد گرفت .الزام اخیر ،به حق کشممور عضممو برای اینکه بخواهد
درخواستها و مکاتبات مذکور از چاینلهای دیپلماتیک و یا در شرایط اضطراری ،و در صورت موافقت اعضاء ،و
حسب امکان ،از طریق سازمانهای بین المللی مناسب ،بدست آن عضو برسد ،خدشهای وارد نمیکند.
 .۷درخواستها بصورت کتبی یا حسب امکان با هر وسیلهای که قابلیت تولید سابقه یا راپور مکتوب را داشته باشد،
به زبان یا زبانهای مورد پذیرش کشور طرف درخواست و بصورتی که امکان احراز سندیت و اصالت درخواست
را برای کشمممور مذکور فراهم نماید ،ته یه خواهند شمممد .زبان یا زبانهای مورد پذیرش طرفین در زمان الحاق،
پذیرش ،موافقت رسمی ،تایید نهایی یا تنفیذ پروتوکل حاضر ،به اطالع رئیس سکرتریت کنوانسیون خواهد رسید.
در شرایط ا ضطراری و ح سب موافقت ک شورهای ع ضو ،ممکن ا ست درخوا ستها ب صورت شفاهی صورت گیرد
ولی درخواستهای مذکور ،بدون فوت وقت بصورت کتبی تایید خواهند شد.
 .۸درخواست جهت کمک حقوقی متقابل شامل موارد زیر خواهد بود:
 .aهویت مقام درخواست کننده؛
 .bمو ضوع و ماهیت بازر سی ،تعقیب یا ر سیدگی ق ضایی مرتبط با درخوا ست ،و نام و کارکردهای (نقش و
وظایف) مقام متولی بازرسی ،تعقیب یا رسیدگی قضایی مذکور؛
 .cخالصهای از واقعیتهای مربوطه ،بجز در مورد درخواستهایی که به منظور ابالغ اسناد و اوراق قضایی
صورت گرفته باشد؛
 .dشرح کمک درخوا ستی و جزئیات هر طرزالعمل یا ت شریفات خا صی که متقا ضی ،خوا ستار اجرای آن
است؛
 .eدر صورت امکان ،هویت ،مکان و ملیت هر شخص ذیربط؛
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 .fدلیل درخواست اطالعات ،شواهد ،یا اقدام؛
 .gمفاد قوانین داخلی مرتبط با جرایم کیفری و مجازاتهای مربوط؛
 .9آن گاه که طبق قوانین داخلی خود کشور طرف درخواست به اطالعات بیشتری جهت انجام درخواست و تسهیل
آن احتیاج داشته باشد ،آن کشور میتواند این اطالعات را از کشور متقاضی طلب کند.
 .1۰درخوا ست دریافتی بر طبق قوانین داخلی ک شور طرف درخوا ست به اجرا در خواهد آمد و تاجایی که بر خالف
قوانین داخلی ک شور مذکور نبوده ،و در حد امکان ،طبق ت شریفات و طرزالعملهای م شخص شده در درخوا ست
طرف متقاضی ،به اجرا در خواهد آمد.
 .11کشور متقاضی ،بدون جلب رضایت اولیه کشور طرف درخواست ،مجاز به انتقال یا استفاده از اطالعات ،شواهد ،یا
مدرک ارایه شده از سوی کشور طرف درخواست برای انجام بازرسی ،تعقیب یا رسیدگیهای قضایی در رابطه با
مواردی به غیر از موارد مذکور در درخوا ست ار سالی ،نی ست .در عینحال ،هیچیک از مفاد این بند ،مانع از آن
نخواهد بود که ک شور متقا ضی در پرو سه دادر سی به اف شای اطالعات یا شواهدای بپردازد که موجب تبرئه
شخص متهم خواهد شد .در چنین مواردی ک شور درخوا ست کننده قبل از اف شای اطالعات ،ک شور طرف
درخواست را مطلع خواهد ساخت و در صورت درخواست کشور اخیر ،به مشورت با آن کشور مبادرت خواهد
نمود .در موارد استثنائی چنانچه امکان اطالع قبلی وجود نداشته باشد ،کشور متقاضی بدون درنگ ،کشور طرف
درخواست را نسبت به افشای اطالعات مطلع خواهد نمود.
 .12کشور متقاضی میتواند بخواهد که کشور طرف درخواست ،اصل و مضمون درخواست را ،مگر به میزان الزم
برای اجرای درخواست ،محرمانه نگاه دارد .چنانچه کشور طرف درخواست امکان رعایت این الزام را نداشته
باشد ،بالفاصله کشور متقاضی را از موضوع مطلع خواهد ساخت.
 .1۳هرگاه شخصی که در قلمروی یک دولت عضو حضور دارد و شنیدن اظهاراتش درمقام کارشناس یا شاهد از
سوی مراجع قضایی دولت عضو دیگر ضرورت داشته باشد ،و در شرایطی که حضور شخص مذکور در سرزمین
کشور متقاضی مقدور یا مطلوب نباشد ،کشور طرف درخواست میتواند حسب امکان و وفق اصول بنیادین قوانین
داخلی خود ،بنا به درخوا ست دولت ع ضو دیگر اجازه دهد که جل سه ا ستماع مذکور از طریق ویدیو کنفرانس
صورت پذیرد .دولتهای عضو میتوانند توافق نمایند که استماع مذکور توسط مقام قضایی کشور متقاضی و با
حضور مقام قضایی کشور طرف درخواست صورت پذیرد.
 .14در موارد ذیل میتوان از موافقت با درخواست کمک حقوقی متقابل خودداری کرد:
 .aچنانچه درخواست مزبور مطابق با مفاد این ماده تنظیم نشده باشد؛
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 .bچنانچه کشور طرف درخواست ،اجرای درخواست را موجب خد شهدار شدن حاکمیت ،امنیت ،نظم
عمومی یا دیگر منافع اساسی خود تلقی نماید؛
 .cاگر مراجع ک شور طرف درخوا ست ،در صورتیکه جرمی م شابه ،م شمول تحقیق ،تعقیب یا ر سیدگی
ق ضایی واقع در حوزه صالحیت خود آنها واقع شود ،به موجب قانون داخلی خود ،از اجرای اقدام مورد
درخواست منع شوند؛
 .dزمانی که درخواست دربرگیرنده جرمی باشد که حداکثر مجازات آن در کشور درخواست کننده کمتر
از دو سممال حبس یا دیگر شممکلهای محدودیت آزادی باشممد یا چنانچه ،به قضمماوت کشممور طرف
درخواسممت ،مفاد کمک چنان باری بر منابع کشممور طرف درخواسممت وارد میکند که با اهمیت جرم
همخوانی ندارد؛ و
 .eچنانچه جواب مثبت به درخواست ،خالف نظام قانونی کشور طرف درخواست در رابطه با کمک حقوقی
متقابل باشد.
 .1۵خودداری از اجرای درخواست کمک حقوقی متقابل باید با ارایه دلیل همراه باشد.
 .1۶با استناد به رازداری بانکی ،کشورهای عضو از کمک حقوقی متقابل آمده در این ماده خودداری نخواهند کرد.
 .1۷هیچ عضمموی مجاز نیسممت فقط به این دلیل که جرم مزبور متضمممن مسممایل مالی نیز هسممت ،از اجرای
درخواست کمک حقوقی متقابل سرباز زند.
 .1۸دولتهای ع ضو میتوانند با ا ستناد به اینکه عمل مزبور در دو ک شور جرم تلقی نمی شود (جرم انگاری دوگانه) از
کمک حقوقی متقابل به موجب این ماده امتناع ورزند .با این وجود ،ک شور طرف درخوا ست میتواند در زمان
مقت ضی و ح سب صالحدید خود ،به هر میزانی که بخواهد ،فارغ از اینکه آن عمل طبق قانون داخلیاش جرم
محسوب میشود یا خیر ،کمک نماید.
 .19کشور طرف درخواست در اسرع وقت درخواست کمک حقوقی متقابل را اجرا و حتیالمقدور ضرباالجلهای
پی شنهادی ک شور درخوا ستکننده را که دالیل آن ترجیحاً در درخوا ست قید شده ا ست ،مورد توجه کامل
قرار خواهد داد .ک شور طرف درخوا ست به درخوا ستهای معقول ک شور درخوا ستکننده در مورد میزان
پیشرفت اجرای درخواست پاسخ خواهد داد .هرگاه کشور درخواستکننده دیگر نیازی به کمک درخواستشده
نداشته باشد ،باید بصورت عاجل کشور طرف درخواست را مطلع کند.
 .2۰کشور طرف درخواست میتواند به دلیل آن که کمک حقوقی متقابل با تحقیقات یا پیگیری جزایی یا دادرسی
قضایی در جریان تداخل ایجاد میکند ،اجرای درخواست را به تأخیر اندازد.
۳۶

)FCTC/COP/5(1

ضمیمه

 .21ک شور طرف درخوا ست قبل از رد درخوا ست طبق بند  14این ماده یا به تعویق انداختن اجرای آن طبق بند
 2۰این ماده ،با کشور درخواستکننده مشورت خواهد نمود تا شرایط و قیود احتمالی اجرای چنین درخواستی را
مورد بررسممی قرار دهند .چنانچه کشممور درخواسممتکننده این کمک را با رعایت آن شممرایط بپذیرد،باید آن
شرایط را رعایت کند.
 .22به جز در مواردی که کشممورهای ذیربط توافق دیگری کرده باشممند ،کشممور طرف درخواسممت هزینههای عادی
اجرای درخوا ست را تقبل میکند .چنانچه اجرای درخوا ست با هزینه ب سیار زیاد همراه با شد ،ک شورهای ع ضو
ذیربط با مشورت یکدیگر شرایط و ضوابط اجرا را تعیین و شیوههای تقسیم هزینهها را معین میکنند.
 .2۳زمانی که یک تقاضا صورت میگیرد ،کشور طرف درخواست:
 .aکاپی سوابق ،ا سناد یا اطالعات دولتی در اختیار را که طبق قوانین داخلی در د سترس عموم قرار
دارد ،در اختیار کشور درخواستکننده قرار خواهد داد؛ و
 .bمیتواند با صالحدید خود تمام یا بخشی از کاپی سوابق ،اسناد یا اطالعات دولتی در اختیار را که طبق
قوانین داخلی در د سترس عموم قرار ندارد ،تحت شرایطی که منا سب میداند ،در اختیار ک شور
درخواستدهنده قرار دهد.
 .24کشورهای عضو ،بر حسب ضرورت ،امکان انعقاد توافقات یا ترتیبات دو یا چند جانبه را که به تحقق اهداف ماده
حاضر ،اجرایی کردن و یا تقویت مفاد آن کمک نماید ،مد نظر قرار خواهند داد.

ماده سیام
استرداد

 .1مفاد این ماده در باره جرایم جنایی آمده در در ماده  14این پروتوکل زمانی اعمال خواهد شد که:
 .aشخص مورد درخواست استرداد در سرزمین کشور طرف درخواست باشد؛
 .bجرم جزایی منجر به درخواسممت اسممترداد ،بر طبق قوانین داخلی هر دو طرف درخواسممت شممایسممته
مجازات باشد؛
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مجازات جرم مورد نظر بیشممترین مدت حبس ،یا انواع دیگر محرومیت از آزادی ،دسممتکم به مدت
چهار سمممال یا مجازاتهای شمممدیدتر دیگر و یا مدت کمتری (بر اسممماس توافق طرفهای ذیربط در
قراردادهای دو یا چند جانبه و یا موافقنامههای دیگر بینالمللی) باشد.

 .2هر کدام از جرایم جنایی که در شمول ماده حاضر قرار میگیرد در هر قرارداد استرداد بین کشورهای عضو جزو
جرایم قابل ا سترداد شناخته می شود .اع ضاء باید این جرایم را در هر قرارداد ا ستردادی که بین خویش منعقد
میکنند بگنجانند.
 .۳چنانچه یک عضو ،استرداد را مشروط بر وجود یک معاهده بداند و درخواستی برای یک استرداد از عضو دیگری
که با او هیچ قرارداد استردادی منعقد نکرده است دریافت کند ،آن عضو میتواند همین پروتوکل را پایهای برای
استرداد در رابطه با جرایم جنایی موضوع این ماده تلقی کند.
 .4ک شورهای ع ضوی که ا سترداد را م شروط به وجود معاهده نمیکنند ،جرایم جنایی مو ضوع این ماده را به عنوان
جرایم قابل استرداد بین اعضاء به رسمیت خواهند شناخت.
 .۵ا سترداد منوط به رعایت شرایط آمده در قوانین داخلی ع ضو طرف درخوا ست یا منوط به معاهدات ا سترداد
قابل اعمال ،از جمله ،شرایط مربوط به حداقل مجازات مقرر برای استرداد و دالیلی که عضو طرف درخواست
با استناد به آنها میتواند از استرداد خودداری کند ،انجام خواهد شد.
 .۶ک شورهای ع ضو ،با رعایت قوانین داخلی خود ،خواهند کو شید که ت شریفات ا سترداد را ت سریع کنند و مقررات
ناظر بر تامین شواهد مرتبط با کلیه جرایم مشمول این ماده را ساده نمایند.
 .۷ک شوری که متهم در سرزمین آن ح ضور دارد ،چنانچه صرفاً به این دلیل که متهم یکی از تبعه آن ک شور ا ست
برای جرمی که م شمول این ماده می شود م سترد نکند ،بنا به تقا ضای ک شور درخوا ستکننده ا سترداد ،پرونده را
بدون تأخیر غیرموجه ،برای تعقیب به مراجع صممالحیتدار خود تسمملیم خواهد کرد .مراجع مزبور ،بر وفق روال
معمول در قوانین داخلی خود که در مورد جرمهای هم سان عمل می شود ،اقدام و ر سیدگی خواهند نمود .هر دو
کشور ،بمنظور حصول اطمینان از موثریت تعقیب مزبور بویژه در جنبههای مربوط به طرزالعمل و شواهد دلیل با
یکدیگر همکاری خواهند کرد.
 .۸چنانچه یک عضو به موجب قانون داخلی خود تنها در صورتی مجاز به استرداد یا تسلیم یک تبعه خود با شد که
آن شخص برای گذراندن محکومیت صادره در نتیجه محاکمه یا اقدامات که به موجب آن ا سترداد یا ت سلیم
شخص مزبور صورت گرفته ،به آن کشور بازگردانده شود و هر دو کشور طرف استرداد با این گزینه و با سایر
شرایطی که ممکن ا ست منا سب بدانند ،موافقت نمایند ،این ا سترداد یا ت سلیم م شروط برای ادای تعهد آمده در
بند  ۷این ماده کافی خواهد بود.
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 .9چنانچه کشور طرف درخواست استرداد ،بدین علت که شخص مورد نظر تبعه آن است از استرداد شخص جهت
اجرای حکم قضممایی خودداری کند ،کشممور فوق درصممورتی که قانون داخلی آن اجازه دهد و مطابق با الزامات
قوانین مزبور ،درخواسممت عضممو درخواسممتکننده اسممترداد ،برای اجرای حکم صممادره طبق قانون داخلی عضممو
درخواستکننده یا اجرای باقیمانده محکومیت را بررسی خواهد نمود.
 .1۰رفتار منصفانه در تمامی مراحل دادرسی نسبت به هر شخصی که رسیدگیهای ق ضایی مرتبط با جرایم مو ضوع
این ماده در مورد وی اعمال میشممود ،از جمله در مورد بهرهمندی از کلیه حقوق و تضمممینهای آمده در قوانین
داخلی کشور عضوی که وی در قلمروی آن حضور دارد ،تضمین خواهد شد.
 .11هیچ بخشی از این پروتوکل نباید چنان تفسیر شود که کشور عضو طرف درخواست استرداد را ملزم به استرداد
کند در صورتی با دالیل محکم بر این باور باشد که درخواست مزبور به منظور تعقیب یا مجازات یک شخص به
دلیل جن سیت ،نژاد ،مذهب ،قومیت ،یا عقاید سیا سی وی صورت گرفته یا پایبندی به درخوا ست موجب صدمه
دیدن موقعیت آن شخص به هر یک از دالیل فوق میشود.
 .12ک شورهای ع ضو نمیتوانند صرفاً به این دلیل که جرم مرتکب شده همچنین مت ضمن م سایل مالی نیز ه ست ،از
استرداد خودداری کنند.
 .1۳ک شور طرف درخوا ست ،پیش از رد درخوا ست ا سترداد ،ح سب اقت ضاء ،به منظور فراهم آوردن فر صت کافی
برای کشور درخواستکننده برای طرح نظرات و ارایه اطالعات مربوط به ادعای خود ،با کشور درخواستکننده
مشورت خواهد کرد.
 .14کشورهای عضو خواهند کوشید به منظور اجرا و موثریت بیشتر استرداد ،به انعقاد موافقتنامهها یا ترتیبات دو یا
چند جانبه مبادرت کنند .چنانچه ک شورهای ع ضو به یک معاهده موجود یا موافقتنامه بیندولتی متعهد با شند
مفاد مشممابه آن معاهده یا موافقتنامه بیندولتی قابل اعمال خواهد بود مگر آنکه طرفین توافق کنند که بندهای
 1تا  1۳این پروتوکل را به جای آن مبنا قرار دهند.

ماده سی و یکم
اقداماتی جهت تضمین استرداد
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 .1منوط به اجازه قوانین داخلی و قراردادهای ا سترداد مجرمین خود ،چنانچه ک شور ع ضو طرف درخوا ست بنا به
تقاضای کشور عضو درخواستکننده قانع شود که شرایط عاجل دارد و ایجاب میکند ،میتواند شخص مورد نظر
را که در سرزمین او حضور دارد بازداشت نموده یا نسبت به سایر اقدامات مناسب جهت تضمین حضور وی در
جریان رسیدگی استرداد مبادرت ورزد.
 .2اقداماتی که مطابق با بند  1اتخاذ شدهاند ،مطابق با قوانین ملی ،ح سب اقت ضاء و بدون از د ست دادن وقت ،به
اطالع کشور درخواستکننده خواهند رسید.
 .۳اشخاصی که مشمول اقدامات بند  1این ماده قرار میگیرند ،دارای حقوق زیر هستند:
 .aتماس فوری با نزدیکترین نماینده دولت متبوع خود ،و یا در صورت ندا شتن تابعیت م شخص ،تماس
با نزدیکترین نماینده کشوری که اقامتگاه معمول وی میباشد؛ و
 .bمالقات با نماینده آن کشور.

بخش ششم :راپور دادن
ماده سی و دوم
راپور دادن و تبادل اطالعات
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 .1هر کشممور عضممو ،راپورهای دورهای خود در مورد اجرای این پروتوکل را از طریق سممکرتریت کنوانسممیون به
«اجالس اعضاء» تسلیم خواهد نمود.
 .2قالب و محتوای این راپورها توسط «اجالس اعضاء» تعیین خواهد شد .این راپورها بخشی از ابزار راپوردهی منظم
«چهارچوب کنوانسیون سازمان صحی جهان برای کنترول دخانیات» خواهد بود.
 .۳محتوای راپورهای دورهای مورد اشاره در بند  ،1با توجه به موارد زیر تعیین خواهد شد:
 .aاطالعات در باره اقدامات قانونی ،اجرایی ،اداری و یا دیگر اعمالی که برای اجرای این پروتوکل انجام
گرفته است؛
 .bح سب اقت ضاء ،اطالعات مرتبط با هرگونه محدودیت یا موانع مواجه شده در اجرای پروتوکل حا ضر و
اقدامات صورت گرفته جهت مرتفع نمودن آنها؛
 .cحسب اقتضاء ،اطالعات مرتبط با کمکهای مالی و فنی که در ارتباط با فعالیتهای مربوط به ریشهکنی
تجارت غیرقانونی محصوالت تدخینی ارایه  ،دریافت و یا درخواست شده است؛ و
 .dاطالعات مشخص شده در ماده .2۰
در مواردی که برا ساس میکانیزم راپوردهی «کنفرانس اع ضاء» معلومات مرتبط جمعآوری شده با شد« ،اجالس اع ضاء»
نباید اقدام به دوباره کاری کند.
« .4اجالس اع ضاء» طبق مواد  ۳۳و  ۳۶ترتیباتی را مد نظر قرار خواهد داد تا ،در صورت تقا ضا ،به کشورهای عضو
در حال تو سعه و ک شورهای ع ضو دارای اقت صاد در حال گذار به منظور انجام تعهدات شان ذیل این ماده کمک
کنند.
 .۵راپوردهی اطالعات مربوط به مواد فوق تابع قوانین ملی در باب محرمانه و خصوصی بودن خواهد بود .پیرو توافق
طرفین ،کشورهای عضو از تمام اطالعات محرمانه راپور یا مبشواهد شده محافظت خواهند کرد.
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بخش هفتم :ترتیبات نهادی و منابع مالی
ماده سی و سوم
«اجالس اعضاء»

 .1بدین وسیله «اجالس اعضاء» تاسیس میشود .اولین جلسه «اجالس اعضاء» توسط سکرتریت کنوانسیون بالفاصله
قبل یا بالفا صله بعد از جل سه عادی بعدی «کنفرانس اع ضاء» متعاقب آغاز اجرایی شدن این پروتوکل برگزار
خواهد شد.
 .2پس از آن ،سممکرتریت کنوانسممیون جلسممههای «اجالس اعضمماء» را بالفاصممله قبل یا بعد از جلسممههای عادی
«کنفرانس اعضاء» برگزار خواهد کرد.
 .۳جلسات فوقالعاده «اجالس اعضاء» در دیگر اوقات زمانی که «اجالس اعضاء» آن را ضروری تشخیص دهد یا به
درخوا ست یکی از اع ضاء ،م شروط بر اینکه ظرف شش ماه پس از آنکه درخوا ست به سکرتریت کنوان سیون
تحویل شد دست کم یک سوم اعضاء از آن حمایت کنند ،برگزار خواهد شد.
« .4قوانین طرزالعمل»و «قوانین مالی» کنفرانس اع ضاء «چهارچوب کنوان سیون سازمان صحی جهان برای کنترول
دخانیات» ،با اعمال تغییرات جزئی حسممب ضممرورت ،در مورد «اجالس اعضمماء» نیز اعمال میشممود ،مگر آنکه
«اجالس اعضاء» تصمیم دیگری اتخاذ کند.
« .۵اجالس اع ضاء» به طور منظم اجرای پروتوکل را مورد برر سی و نقد قرار داده و جهت افزایش موثریت اجرای
پروتوکل تصمیمات الزم را خواهد گرفت.
« .۶اجالس اعضمماء» در باره میزان و میکانیزم کمکهای داوطلبانه اعضمماء به پروتوکل برای آغاز به کار آن و نیز
منابع ممکن دیگر برای اجرای آن تصمیم خواهد گرفت.
« .۷اجالس اعضمماء» در هر جلسممه عادی با اجماع بودیجه و پالن کاری برای دوره مالی خود تا جلسممه عادی بعد
تصویب خواهد کرد که این مصوبات جدا از مصوبات بودیجه و پالن کاری «چهارچوب کنوانسیون سازمان صحی
جهان برای کنترول دخانیات» خواهد بود.

42

)FCTC/COP/5(1

ضمیمه

ماده سی و چهارم
سکرتریت

 .1سکرتریت کنوانسیون ،سکرتریت این پروتوکل خواهد بود.
 .2وظایف و کارکرد سکرتریت کنوانسیون در مقام سکرتریت این پروتوکل به شرح زیر خواهد بود:
 .aترتیب دادن جلسمممات «اجالس اعضممماء» و کلیه ارکان فرعی یا گروپهای کاری و ارکان دیگری که
توسط «اجالس اعضاء» تاسیس گردد و همچنین ارایه خدمات مورد نیاز آنها؛
 .bدریافت ،تجزیه و تحلیل ،ارسممال و ارایه فیدبک راپورهای دریافتی موضمموع این پروتوکل ،به اعضمماء
ذیربط و «اجالس اعضاء» ،و تسهیل تبادل اطالعات در بین اعضاء؛
 .cارایه پشتیبانی به اعضاء ،به ویژه کشورهای عضو در حال توسعه و یا دارای اقتصاد در حال گذار ،حسب
تقا ضا ،در جمعآوری ،ار سال ،و تبادل اطالعات مقرر طبق مفاد این پروتوکل و کمک به شنا سایی منابع
در دسترس جهت تسهیل اجرای تعهدات این پروتوکل؛
 .dآماده کردن راپورهای مرتبط با فعالیتهای مو ضوع این پروتوکل طبق راهنماییهای انجام شده جهت
تسلیم به «اجالس اعضاء»؛
 .eحصول اطمینان از هماهنگی الزم با سازمانهای ذیصالح بینالمللی و سازمانهای منطقوی بین دولتی و
دیگر نهادها ،بر طبق راهنماییهای «اجالس اعضاء»؛
 .fانجام ترتیبات اداری و قراردادی الزم جهت انجام موثر وظایف و کارکردهای خود در مقام سممکرتریت
این پروتوکل ،بر طبق راهنماییهای «اجالس اعضاء»؛
 .gدریافت و بازبینی درخواستهای سازمانهای بین دولتی و غیر دولتی که مایل حضور به عنوان ناظر در
«اجالس اع ضاء» ه ستند طوری که از عدم واب ستگی آنها به صنعت دخانیات اطمینان حا صل شود و
نیز ارایه این درخواستها جهت مالحظه و بررسی به «اجالس اعضاء»؛
 .hانجام وظایف و کارکردهای سکرتریت آمده در این پروتوکل و دیگر وظایفی که «اجالس اعضاء» ممکن
است تعیین کند.
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ماده سی و پنجم
روابط بین «اجالس اعضاء» و سازمانهای بین دولتی

به منظور فراهم آوردن همکاریهای فنی و مالی جهت دسمممتیابی به هدف این پروتوکل« ،اجالس اعضممماء» میتواند از
سازمانهای ذیصالح بینالمللی و منطقوی بین دولتی شامل نهادهای مالی و توسعهای درخواست همکاری نماید.

ماده سی و ششم
منابع مالی

 .1کشورهای عضو نقش مهم منابع مالی را در رسیدن به هدف این پروتوکل به رسمیت شناخته ،و اهمیت ماده 2۶
«چهارچوب کنوانسیون سازمان صحی جهان برای کنترول دخانیات» در رسیدن به اهداف کنوانسیون را تصدیق
میکنند.
 .2هر عضمممو ،در رابطه با فعال یت های ملی معطوف به تحقق هدف پروتوکل حاضمممر ،طبق طرح ها ،اولو یت ها و
برنامههای ملی خود ،حمایت مالی ارایه خواهد کرد.
 .۳ک شور های ع ضو جهت تقویت ظرفیت اع ضای در حال تو سعه و اع ضای دارای اقت صاد در حال گذار برای تحقق
اهداف این پروتوکل ،حسممب اقتضمماء ،از چاینلهای دو جانبه ،منطقوی ،زیرمنطقوی ،یا دیگر چاینلهای چندجانبه
استفاده خواهند کرد تا منابع مالی الزم فراهم شود.
 .4بدون ایجاد خدشه به ماده  ،1۸از کشورهای عضو دعوت می شود که منوط به اجازه قوانین و سیاستهای ملی و
در موارد مقت ضی هر نوع درآمد حا صله از م صادره جرایم م شمول تجارت غیر قانونی تنباکو ،مح صوالت تدخینی
و تجهیزات تولیدی را جهت دستیابی به اهداف برشمرده در این پروتوکل به کار برند.
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 .۵کشورهای عضوی که در سازمانهای منطقوی و بینالمللی بین دولتی و موسسات مالی و توسعهای نماینده دارند،
بدون تحدید حقوق شان در داخل آن سازمانها ،این نهادها را به تامین مالی ک شورهای ع ضو در حال تو سعه و
اع ضای دارای اقت صاد در حال گذار ت شویق کنند تا این ک شورها بتوانند تعهدات خود در این پروتوکل را به انجام
برسانند.
 .۶اعضا موافقت میکنند که:
 .aجهت کمک به کشورهای عضو برای انجام تعهدات موضوع این پروتوکل ،الزم است تمام منابع بالقوه و
در دسمممترس برای فعالیت های مربوط به اهداف این پروتوکل برای منافع تمام کشمممورهای عضمممو،
بخصوص کشورهای عضو در حال توسعه و اعضای دارای اقتصاد در حال گذار ،متمرکز و مورد استفاده
قرار گیرد؛ و
 .bسکرتریت کنوان سیون ،ح سب درخوا ست ،تو صیههای الزم در باره منابع در د سترس جهت ت سهیل
اجرای تعهدات مو ضوع این پروتوکل را به ک شورهای ع ضو در حال تو سعه و اع ضای دارای اقت صاد در
حال گذار ارایه خواهد داد.
 .۷مطابق ماده  ۵.۳از «چهارچوب کنوانسیون سازمان صحی جهان برای کنترول دخانیات» ،کشورهای عضو میتوانند
از صممنعت دخانیات بخواهند که هزینههای کشممور عضممو برای اجرای تعهدات جهت دسممتیابی به اهداف این
پروتوکل را متقبل شوند.
 .۸ک شورهای ع ضو با رعایت قوانین داخلی خود خواهند کو شید که اجرای پروتوکل را در رأس و منجمله از طریق
وضع مالیات و عواض دیگر بر محصوالت تدخینی تامین مالی نمایند.

بخش هشتم :حل و فصل اختالفات
ماده سی و هفتم
حل و فصل اختالفات

ماده « 2۷چهارچوب کنوانسیون سازمان صحی جهان برای کنترول دخانیات» ،مرجع حل و فصل اختالفات کشورهای عضو
در ارتباط با تفسیر یا کاربرد این پروتوکل خواهد بود.
4۵
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بخش نهم :تحوالت پروتوکل
ماده سی و هشتم
اصالحیهی پروتوکل

 .1هر کشور عضوی میتواند اصالحاتی برای پروتوکل را پیشنهاد کند.
 .2ا صالحات پی شنهادی به متن پروتوکل ،تو سط «اجالس اع ضاء» مورد برر سی و ت صویب قرار خواهند گرفت .متن
اصالحات پیشنهادی به پروتوکل ،حداقل شش ماه پیش از جلسهای که در آن متن مذکور برای تصویب پیشنهاد
میگردد تو سط سکرتریت کنوان سیون برای کلیه ک شورهای ع ضو ار سال خواهد شد .سکرتریت کنوان سیون
اصالحیههای پیشنهادی مذکور را برای امضاءکنندگان این پروتوکل و امین پروتوکل (جهت اطالع) ارسال خواهد
کرد.
 .۳اعضاء در رابطه با اصالحیههای پیشنهادی به این پروتوکل ،مجدانه تالش خواهندکرد تا به توافق بر اساس اجماع
دسممت یابند .اگر تمام این تالشها به توافق نینجامد ،به عنوان آخرین راه حل ،اصممالحیه مذکور از طریق سممه
چهارم آراء کشورهای عضو رایدهنده و حاضر به تصویب خواهد رسید .در این ماده منظور از «کشورهای عضو
رایدهنده و حا ضر» اع ضایی ا ست که ح ضور دا شته و رای مثبت یا منفی دادهاند .ا صالحیهی م صوب ،تو سط
سممکرتریت کنوانس میون برای امین ارسممال میشممود و وی نیز متعاقباً آن را برای کلیه اعضمماء جهت طی مراحل

پذیرش ارسال خواهد کرد.
 .4ا سناد پذیرش ا صالحیه به امین تحویل داده خواهد شد .ا صالحیهای که مطابق بند  ۳ت صویب شده با شد ،برای
اع ضایی که آن را پذیرفته با شند 9۰ ،روز پس از آنکه امین پذیرش د ستکم دو سوم اع ضاء را دریافت کرده
باشد اجرایی خواهد شد.
 .۵برای اعضممای دیگر هرگاه  9۰روز از تحویل سممند پذیرش اصممالحیهی گفته شممده به امین بگذرد ،آن اصممالحیه
اجرایی خواهد شد.
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ماده سی و نهم
تصویب و اصالح ضمایم این پروتوکل
 .1هر ک شور ع ضوی میتواند ضمیمهای به این پروتوکل پی شنهاد کند و یا ا صالحاتی در ضمایم پروتوکل را مطرح
کند.
 .2ضمایم ،محدود به فهر ستها ،فورمها یا هر مورد تو صیفی دیگر مربوط به م سایل طرزالعملی ،علمی ،تخنیکی و یا
اداری میباشد.
 .۳ضمایم این پروتوکل و ا صالحیههای آن طبق طرزالعمل پی شنهاد شده در ماده  ،۳۸پی شنهاد ،ت صویب ،و اجرایی
خواهد شد.

بخش دهم :مقررات نهایی
ماده چهلم
تحفظات

هیچ نوع تحفظی بر این پروتوکل ساخته شده نیست.

ماده چهلم و یکم
انصراف از عضویت
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 .1پس از گذشت دو سال از تاریخ اجرایی شدن این پروتوکل هر یک از اعضاء میتواند با تسلیم اطالعیهای مکتوب
به امین از عضویت در پروتوکل انصراف دهد.
 .2در کلیه موارد ،انصراف یک سال پس از دریافت اطالعیه مکتوب آن توسط امین و یا در تاریخی دیرتر چنان که
در اطالعیه انصراف آمده باشد نافذ خواهد بود.
 .۳هر عضوی که از عضویت از «چهارچوب کنوانسیون سازمان صحی جهان برای کنترول دخانیات» انصراف دهد،
از همان تاریخ ان صراف از «چهارچوب کنوان سیون سازمان صحی جهان برای کنترول دخانیات» ،من صرف از این
پروتوکل نیز تلقی میشود.

ماده چهل و دوم
حق رای

 .1به جزء موارد مشخص شده در بند دوم ،هر کشور عضو این پروتوکل دارای یک رای است.
 .2سازمانهای ادغام اقتصادی منطقوی ،در حیطه مسایلی که در صالحیت آنها قرار دارد ،برابر با تعداد کشورهای
عضو در آن سازمان در پروتوکل حاضر حق رای خواهند داشت .چنانچه هر یک از اعضای آن سازمان رای خود
را اعمال کند ،حق رای سازمان برای آن عضو از سازمان سلب میشود و بالعکس.

ماده چهل و سوم
امضاء

پروتوکل حاضر جهت امضای تمام کشورهای عضو «چهارچوب کنوانسیون سازمان صحی جهان برای کنترول دخانیات» در
مقر « سازمان صحی جهان» در جینوا از تاریخ  1۰تا  11جنوری  2۰1۳و از آن پس در مقر « سازمان ملل» در نیویارک تا
 9جنوری  2۰14باز خواهد.
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ماده چهل و چهارم
تنفیذ ،پذیرش ،تصویب ،تایید رسمی یا الحاق

 .1این پروتوکل منوط به تنفیذ ،پذیرش ،تصممویب یا الحاق توسممط کشممورها و منوط به تایید نهایی یا الحاق توسممط
سازمانهای ادغام اقت صادی منطقوی ع ضو «چهارچوب کنوان سیون سازمان صحی جهان برای کنترول دخانیات»
میبا شد .پروتوکل ،از روز بعد از پایان مهلت ام ضاء ،جهت الحاق باز خواهد بود .ا سناد تنفیذ ،پذیرش ،ت صویب،
تایید رسمی یا الحاق ،نزد امین خواهد ماند.
 .2هرگاه هر سازمان ادغام اقت صادی منطقوی ،که هیچیک از اع ضای آن ع ضو پروتوکل حا ضر نی ستند ،به ع ضویت
این پروتوکل درآید ،مشمول کلیه تعهدات پروتوکل حاضر خواهد بود .در ارتباط با سازمانهایی که یک کشور یا
چند کشممور عضممو آن ،در این پروتوکل نیز عضممویت دارند ،سممازمان مذکور و کشممورهای عضممو آن در مورد
مسیولیتهای اعضای خود در ارتباط با ایفای تعهدات و الزامات موضوع این پروتوکل تصمیم خواهند گرفت .در
چنین مواردی ،حق اعمال حقوق مو ضوع این پروتوکل ،ب صورت همزمان برای سازمان مذکور و ک شورهای ع ضو
آن وجود نخواهد داشت.
 .۳سازمانهای ادغام اقتصادی منطقوی ،در سند تایید نهایی یا سند الحاق ،میزان صالحیت خود در ارتباط با مسایل
مورد حکم این کنوان سیون را اعالم خواهند نمود .سازمانهای مذکور ،هرگونه تغییر ا سا سی در میزان صالحیت
مذکور را به اطالع امین ،و وی نیز به نوبه خود ،مراتب را به اطالع اعضاء خواهد رساند.

ماده چهل و پنجم
اجرایی شدن

 .1این پروتوکل در نودمین روز پس از ت سلیم چهلمین سند تنفیذ،پذیرش ،ت صویب ،تایید ر سمی یا الحاق به امین،
اجرایی خواهد شد.
 .2این پروتوکل برای هر یک از اعضاء «چهارچوب کنوانسیون سازمان صحی جهان برای کنترول دخانیات» که پس
از انجام شرایط آمده در بند  1این ماده ،به تنفیذ ،پذیرش ،ت صویب ،یا تایید ر سمی یا الحاق به پروتوکل حا ضر
بپردازد ،در نودمین روز پس از تسلیم سند تنفیذ ،پذیرش ،تصویب ،الحاق یا تایید رسمی آنها اجرایی خواهد شد.
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 .۳از لحاظ این ماده ،هر سندی که توسط سازمانهای ادغام اقتصادی منطقوی تسلیم شود ،به عنوان سندی مضاف
بر اسناد تسلیم شده توسط کشورهای عضو سازمان مذکور محسوب نخواهد شد.

ماده چهل و ششم
امانتدار

سکرتر جنرال سازمان ملل متحد امانتدار این پروتوکل خواهد بود.

ماده چهل و هفتم
متون معتبر

ن سخه ا صلی این پروتوکل ،که متون عربی ،چینی ،انگلی سی ،فران سوی ،رو سی و ا سپانیایی آن از اعتبار یک سانی برخوردارند،
نزد سکرتر جنرال سازمان ملل متحد سپرده خواهد شد.

۵۰

