
 

 
 
 

  لَماذا الحاجة لبروتوآول التفاقية منظمة-محاربة االتجار غير المشروع لمنتجات التبغ 
 ...الصحة العالمية االطارية لمكافحة التبغ

 
 
 لماذا َتحتاُج الحكومات لُمَعاَلَجة االتجار غير المشروع لُمنَتجاِت التبِغ؟ .1

ا قيمة ضريبية عاليِة وسهلة الحصول، ُتْنقُل  السجائر وُمنَتجات التبِغ األخرى َله.الخسارة في الدخِل •
 10، القيمة الضريبَة لحاويِة واحدة ِمْن (OLAF) طبقًا لمكتِب مكافحة اإلحتياَل األوروبَي. وُتحّوُل

دوالر مليون في اإلتحاد األوربي و 2 َآانْت في المعدل الواليات المّتحدة 2007مليون سيجارِة في 
أغلب هذا الربُح المحتمُل يكون من نصيب . ون دوالر في   في المملكة المتحدِةملي6الواليات المّتحدِة  و 

الخسائرفي دخَل  الحكوماِت عالميًا آنتيجة لالتجار غير المشروع لُمنَتجاِت التبِغ ُيقدر ِلكي . المهّرب
 iً. مليار دوالر سنويا50 إلى 40َيُكوَن في حدود 

 
 مليون شخص ماتوا ِمْن أمراِض متعلقة 5.4الصحة العالميِة،  طبقًا لمنظمة .ُيقّوُض أهداَف الصحِة •

االتجار غير المشروع لُمنَتجاِت التبِغ ُتقّوُض سياسَة نظام التبِغ الضريبي العاليِة . 2006iiِبالتبَغ في 
هذه تكون مشكلة صحيِة ألن الدالئل أظهرت أن زيادة سعَر ُمنَتجاِت التبِغ . بَتقديم ُمنَتجات تبِغ أرخِص

 iii .أحد الطرق األآثر فاعليِة للَتخفيض من إستهالِك التبِغ
 

 هناك دليل على أن االتجار غير المشروع لُمنَتجاِت التبِغ ُينفذ من .تهديد آبير لصيانِة القانون والنظاِم •
 قبل مجموعاِت إجراميِة عالميِة ُمنظَّمِة، وذلك الماِل الُمَكتسَب ِمْن االتجار غير المشروع لُمنَتجاِت

هناك أيضًا مؤشرات بأن iv .ُيستعمل لمشاريِع إجراميِة جّديِة أخرى، من ضمن ذلك العملياِت اإلرهابيِة
ُتشيُر . vاالتجار غير المشروع للسجائِر َسَيْنمو في المستقبِل بسبب األرباِح الكبيرِة التي ُيْمِكُن َأْن ُتعمل

ب المجرمين ألنه ُيعتبر جريمَة منخفضِة الخطِر التقارير الرسمية األمريكية  بأّن تهريِب السجائر يجذ
 .viنسبيًا، من حيث العقوباِت التي تكون أقل ِمْن العقوباِت لَتهريب المخّدراِت

 
ُيقدر تحالَف اإلتفاقيِة .  االتجار غير المشروع لُمنَتجاِت التبِغ ُتشكل تهديد لُكّل البلدان.مشكلة عالمية •

ِمْن المبيعاِت العالميِة، َأو  % 10.7وع العالمي للسجائر ُيمّثُل تقريبًا اإلطاَرية بأّن االتجار غير المشر
حتى بالنسبة للبلدان التي اليكون فيها التهّريب َأو تزوير ُمنَتجاِت التبِغ شائعًا . i مليار سيجارة سنويًا600

إخماد . لتبِغ ُيمّثُل تهديدًا، ألن هذه التجارِة َتنتشُر بسرعةرغم ذلك فإن االتجار غير المشروع لُمنَتجاِت ا,
 .الَتمويل ونمو النشاط اإلجرامي الُمنظَِّم العالمِي هو لمصلحة ُآّل البلدان

 
 ماذا يكوناالتجار غير المشروع لُمنَتجاِت التبِغ ؟ .2

 
 :ِن، تتعلق بـِاالتجار غير المشروع لُمنَتجاِت التبِغ ممارسة َأو تصّرف ممنوعًا بالقانو

 اإلنتاج •
 الشحنة •
 التوصيل •
 اإلمتالك •
 التوزيع •
 البيع َأو •
 الشراء •

 .لُمنَتجاِت التبِغ، من ضمن ذلك أّي ممارسة َأو تصّرف بنية التسهيل لمثل هذا النشاِط
 
 
 



 ما هي األنواع الرئيسية لالتجار غير المشروع لُمنَتجاِت التبِغ ؟ .3
 

الل التهريب على نطاق واسع و التزييف و التصنيع الغير قانوني لمنتجات التجارة الغير مشروعة للتبغ تتم من خ
 .التبغ

 النطاُق النقُل الغير شرعُي والتوزيُع وبيُع الشحناِت الكبيرِة للسجائِر وُمنَتجاِت الَتهريب الُمنظَُّم الواسعَيتضّمُن 
 وهذا غالبًا يتضمن تواطؤ صناعة التبغ مع شبكات iii .التبِغ األخرى، وتفادى الضرائب و الجمارك بشكل عام

َيعزى التهريب إلى و "التهريب "التهريب المنظم الصغيرالشكل اآلخر لالتجار غير المشروع .الجريمة المنظمة
وجود نشاط تهريبي لدى أفراد مستقلين أو عصابات صغيرة تقوم بشراء منتجات التبغ من دول الضريبة 

جمرآية فيها تكون منخفضة و بكميات قليلة تسمح بدخولها قوانين الدولة ذات الضريبة الجمرآية المرتفعة ليتم ال
 . تفاضالت السعر بين هاتين الدولتين يشكل مجال تحفيز لتهريب السجائر, بيعها هناك

يكون قانون ضرائب أو قانون  إلى القيام بالتصنيع ضد إرادة القانون الذي قد التصنيع الغير الشرعي للتبغيشير 
أو حتى التصنيع تحت أسماء شرآات و مارآات دون أخذ ترخيص أو , اإلحتكار والتي تحد من  تصنيع التبغ 
 ."التزييف"توآيل من مالك هذه العالمة التجارية

 
 ما أسباب االتجار غير المشروع؟ .4
 

لنظام الضريبي العالِي، لكن التحليالَت من قبل البنك ُتبدي صناعَة التبَغ بأّن  االتجار غير المشروع يْظهُر بسبب ا
الدولي أظهرت بأّن المستويات العاليِة لُمنَتجاِت التبِغ المحظورِة َترتبُط مباشرًة أآثر بالفساِد وَتَحّمِل المبيعاِت 

المنخفضة و في البلدان إّن التجارَة العالميَة لُمنَتجاِت التبِغ المحظورِة تحصل في البلدان ذات الضريبة . الممنوعِة
ذات الضريبة العالية أيضًا، َنتاِئج ِمْن قلة السيطرِة على الحرآِة الدوليِة للسجائِر، والُمدارة من قبل المنظماِت 

 iii .اإلجراميِة المزودة باألنظمِة المتطّورِة لَتوزيع السجائَر المهربة
 
 َر صناعِة التبَغ في َتسهيل االتجار غير المشروع؟ما دو .5
 

يدَّعي . الَتهريب الواسع النطاق بشكل رئيسي نتيجُة الشحناِت الكبيرِة للسجائِر التي َتختفي أثناء النقِل الدولِي لها
ْيَطَرة على سلسلِة التزويد منتجي التبِغ دائمًا بأّنهم َيِبيعوَن ُمنَتجاَتهم إلى أوًال للُتّجاِر، لكنهم غير قادرين على الَس

في الحقيقة منتجو التبِغ الدولييِن متورطون بشّدة . لكي َيْضمَنوا بأّن الُمنَتجاَت مباعة قانونيا في بالِد اإلتجاِه النهائِي
، آينيث آالرك، نائب رئيِس شرآة التبغ 2000في الحقيقة في  vii viii ix x.. في َتسهيل عملياَت التهريب

يكية إشتكى ردًا على تعرض روابط الشرآات للتهريب، ذلك الَتهريب َآاَن سببه الضرائب العاليِة البريطانية األمر
َنتصّرُف، بالكامل ضمن . . . حيث أن الحكومات َلْم ُتهيَّأ لمعالجة األسباب التي ما بين السطور لتلك للمشكلِة"، 

 xi ."ينا من الُمَهرَّبيِن باإلضافة إلى السوِق الشرعيِةالقانون، على أساس أّن أصنافنا َسَتُكوُن متوفرة ِبجانب منافس
 

تشرين /في نوفمبر. الدعاوي القضائية ضّد شرآاِت التبِغ غّيرْت من ممارساَت التصديَر بشكل مثير لشرآاِت التبَغ
تأثير . ، رفعت المجموعة األوربيُة دعاوى ضّد فيليب موريس وآر ْجي رينولدز بسبب التهريب2000الّثاني 

بلدان اإلتحاد األوربي آنذاك بدون المملكة  (14-حجز السجائِر في اإلتحاد األوربي : الدعاوي َآاَن فورَي
الحق لمقاضاة  xii .2002و مليار في 2.3 2001 مليار في 3.1 إلى 2000 مليار في 4.3انخفض ِمْن ) المتحدِة

هريب و مكافحة التزوير وبموافقة من قبل فيليب موريس الدولية وتبغ اليابان الدولية انتهت إلى مكافحة الت
 مثل التتبع -عناصر هذه اإلتفاقياِت .  من الدول األعضاء27 دولة ِمْن 26المجموعة األوربيِة و بـِ 

 ُمتضّمنة في طبعِة البروتوآول المعدة من -واإلقتفاء،سلسلة السيطرة  والتجهيَز على حجِز الُمنَتجاِت الممنوعِة 
 االتجار غير المشروع و المؤسسة من قبل مؤتمِر أطراِف اإلتفاقية اإلطارية لمكافحة قبل مجموعِة خبراء

 بلِد أوروبِي وليس على ُآّل شرآات التبِغ و 26حتى اآلن، َتنطبُق هذه اإلتفاقياِت فقط على شرآتين و. xiiiالتبغ
 .الدول

 
 لماذا البروتوآول ضروري لمعالجة االتجار غير المشروع عمليًا؟ .6
   
قية منظمة الصحة العالمية اإلطارية لمكافحةالتبغ، ُتقر بأّن االتجار غير المشروع مشكلة حدودية التي ُيْمِكُن اتفا

، xiv، التي َتتعامُل مع االتجار غير المشروِع15أن تعالج عمليًا في حال تعاونت البلداَن للقيام بذلك، لكن المادة 
مؤتمر األطراف قّرَر الَشْروع في المفاوضاِت على . عالَجه عمليًاَليَست ُمفّصلَة َأو شامَلة بما فيه الكفايةلت

 xvالتبغ  التفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية لمكافحة152األطراف الـ. بروتوآول االتجار غير المشروع 
هالِك السجائر، ِمْن إست % 78ِمْن إنتاِج السجائر،  % 76من سكاِن العالم وِمْن إنتاِج أوراق التبِغ،  % 80َتغّطي 



التبني والتصديق والتطبيق لبروتوآول . هذه شبكة عالمية حقًا.و السجائرxviِمْن مصّدري أوراق التبغ  % 70و
قوي من قبل أطراِف اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية لمكافحةالتبغ لُمَعاَلَجة التجارِة اإلجراميِة الدوليِة 

 .تدّخل المباشر َأو الغير مباشر لصناعِة التبَغ في هذه التجارِة اإلجراميِةالمتطّورِة لُمنَتجاِت التبِغ، وال
 
 ماذا يجب أن َيتضّمن البروتوآول؟ .7
 

مسودة البروتوآول على االتجار غير المشروع البروتوآول المعدة من قبل مجموعِة خبراء االتجار غير 
الجلسة الثانية لمؤتمر . ة اإلطارية لمكافحة التبغ ألطراِف اإلتفاقيxviiالمشروع و المؤسسة من قبل المؤتمِر األول

 FCAَيْدعُم تحالف االتفاقية اإلطارية . xviiiاألطراف إعترفْت بالمسودة آقاعدة لَبْدء المفاوضاِت على البروتوآول
 .، التي َتتضّمُن مجموعة شاملة ِمْن اإلجراءاِت، المحلية والدولية، لُمَعاَلَجة االتجار غير المشروعxixالمسودة

اإلجراءات المعروضة فيالمسودة َتتضّمُن َتأشير ُمنَتجاِت التبِغ لذا ُيْمِكُن َأْن ُيتعّقبوا وُيتتّبعوا بدءًا ِمْن الصناعِة إلى 
هذا ُيساعُد على َتْقرير نقطِة . ، حيث ُيْمِكُن َأْن ُيمّيَزxxنقطِة البيع والُمنَتجاِت المحظورِة، من ضمن ذلك التزييِف

ترخيص المشارآين ضمن سلسلِة التزويد َيْضمُن بأّنهم ُيْمِكُن .  ِمْن القانون إلى السوِق المحظورِةاإلنحراِف أيضًا
َتتضّمُن . َأْن ُيراقبوا عمليًا والخطَر الذي قد َيْفقُدهم رخصَتهم إذا َتَبيَّن بأنهم َآانوا َيتعاملوَن بُمنَتجاِت محظورِة

لَسْيَطَرة على سلسلِة التزويد لُمنَتجاِتهم، بالعقوباِت الماليِة الجّديِة لتلك المسودة اإللتزاماَت أيضًا على المنتجين ل
تطبيق القانون الُمَحسَّن واإلجراءات التعاونية الدولية، مثل التعاوِن في التحقيِق وإّدعاِء . التي ُتخفُق في َعَمل ذلك

وترتيبات التسليِم، ُيحّسُن قدرَة الحكوماِت للَعَمل المخالفاِت، اإلشتراك بالمعلوماِت، المساعدة القانونية المتبادلة 
 .سوية للَتَغلُّب على االتجار غير المشروِع

 
 ما هي التكلفة و المنافع في مكافحة االتجار غير المشروع؟ .8
 

 هذه التكلفة، على أية. سيكون هناك تكلفة مرتبطة بتطبيِق البروتوآول على االتجار غير المشروع لُمنَتجاِت التبِغ
حال، من المحتمل أن ُيوَزَن أآثريقارن بشكل أآبر بمكاسِب اإليرادات الحكوميِة من خالل اإللتزاِم المتزايِد 

باإلضافة، التشريع ُيْمِكُن َأْن َيتطّلَب صناعَة التبَغ لَدْفع آلِف مكافحة االتجار غير . بقوانيِن النظام الضريبي
 َآانْت أقل ما 2007لْفرُض ضريبة على نظاِم الطابِع في البرازيل في تكاليف َتقديم التقنية المتطورِة . المشروع

 .يمكن، بينما َيشترُط القانوَن بأّن الكلَف يتحملها منتجي التبِغ
 

َجعلْت .  بأنَّ مكافحة االتجار غير المشروع ُتؤّدي إلى مكاسِب عاّمِة لإليرادات الحكوميِةتجربة آاليفورنيا ُتبّيُن
السلطاُت الكاليفورنيُة الترخيص إلزامُي في تجارِة التبَغ وقّدَم طوابَع ضريبيِة و تقنية متطورِة و سلطِة إستقصائيِة 

 مليون دوالر أمريكي بالّسنة ُمقابل 9ِسبْت ِلكي َتُكوَن التكاليف ُح. لَتحسين أوضاع السيطرِة على سلسلِة التوزيَع
 2004آانون الّثاني / مليون دوالر ُجِمَع بين يناير75 باإلضافة إلى-دخِل الضريبِة اإلضافِي الهامِّ على السجائِر 

 xxi . آنتيجة لعمِل ختم الترخيص والضريبَة2006آذاِر /ومارس
 

ر المشروع أيضًا ُطّبقْت في إسبانيا، حيث حصة سوق السجائِر الُمَهرَّبِة اإلجراءات المربحة لمكافحة االتجار غي
 مليار 2.3، بينما الدخل الضريبي ِمْن السجائِر تضاعف ِمْن 2002في  % 2 إلى 1995في  % 16َنقصْت ِمْن 
بب السيطرة طبقًا لسلطاِت الجمارك اإلسبانيِة، نجاحهم لم يكن بس. xxii مليار يوروفي نفس الفترة5.2يورو إلى 

مستوى الحاويات ' على التوزيِع على مستوى الشارِع، الذي شبه مستحيُل، لكن إلى َتخفيض التزويد إلى البالِد في 
 .xxiii، من خالل اإلستخباراِت والنشاِط والتعاوِن، والتقنية'

 
  قبل التجارة الدوليِة؟َهْل اإلتفاقية الدولية لُمقكافحة االتجار غير المشروع ترَغُب بَأْن َتُكوَن مقيدة ِمْن .9
 

نظام دولي موحد و الذي َيْفرُض المتطلباَت الثابتَة على ُمنَتجاِت التبِغ في السلطات القضائيِة المختلفِة من المحتمل 
. xxivَأْن َيْفرَض أعباَء أقَل على التجارِة المّجانيِة ِمْن النظر إلى المشكلِة التي َتختلُف باختالف السلطة القضائيِة

ا َبْعض اإلجراءاِت المطلوبةإلزالة االتجار غير المشروع لُمنَتجاِت التبِغ َقْد َتُكون تقييديَة ِمْن التجارِة، هناك بقدر م
على سبيل المثال، النظام ضّد التصنيع المحظوِر والتهريب . سوابق لهذا في المعاهداِت المتعددة األطراِف العديدِة

وذخيرتها واإلتفاقية على التجارة الدوليِة في األنواع المعرَّضة للخطِر لألسلحة النارية، أجزائها ومكّوناتها 
إّن إدراَج الشروِط التقييديِة التجاريِة في هذه المعاهداِت ُمَقدَّمُة . تحتوي على البنوَد، ) CITES(الحيواناِت البّريِة 

ي المادِة العشرون من اإلتفاقية الدولية على الفرضيِة على تلك اإلستثناءاِت مثل الصحِة واإلستثناءاِت البيئيِة ف
إلْعطاء األولويِة في حقِّهم لِحماية "في ديباجِة االتفاقية اإلطارية، تصمم األطراِف . للتجارة والتعرفة الجمرآيِة 

 .ُيعَترفوَن بذلك بشكل واضح" الصحة العامِة
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