
 

 

 

 نشرة حقائق حول إتفاقياِت اإلتحاد األوروبي َمع منتجي التبِغ
 للَسْيَطَرة على اإلتجار غير الشرعي للسجائر

 
 المقدمة

 
وّقَع اإلتحاد األوربي إتفاقياَت َمع منتجي تبِغ على االتجار غير المشروع للسجائِر، َيغّطي آًال من السجائر 

 مع تبِغ اليابان 2007، وثانيًا في نهايِة  )PMI( ع فيليب موريس الدولية  َم2004الُمَهرَّبة والمزّورة، أوًال في 
صاَغ تحالُف اإلتفاقيِة اإلطارية نشرِة الحقائق هذه لإلجابة عن اإلستفساراِت َرفعْت حول وضع  ). JTI( الدولية 

ُمفّصلِة الذي ُيْمِكُن َأْن ُيْوَجَد على إّن األجوبَة ُمْشَتّقة ِمْن تحليِل محتوى اإلتفاقياِت ال. ومحتوى هذه اإلتفاقياِت
  i ii .الشبكة العنكبوتية

 
 ؟JTI وPMIبماذا جاءت اإلتفاقياَت بين اإلتحاد األوربي وشرآاِت التبَغ،  .1

 
وعْشرة دول أعضاء َأخذْت عدد ِمْن شرآاِت ) المجموعة األوربية( المفوضية األوربيِة 2000 في عام :الجواب

باإلضافة إلى ) RICO(واليات المّتحدِة مستخدمة تشريعات المنظمات الفاسدة و المبتزِة التبِغ للمحاآمة في ال
اآللياِت القانونيِة األخرى، متهمًة الشرآات بمخطط عالمي مستمر لَتهريب السجائِر، ْغسُل إيراداَت المخدراِت 

ة المسؤولين ، و اجراء االتجار غير الُمهّرُبة، عرقلة اإلشراَف الحكومَي لصناعِة التبَغ، مأزِق األسعار، ْرشو
. القضية األصلية ُرِفضْت على أرض المحاآم و أحيلت لإلْسِتْئناف' . الشرعي من قبل الجماعات اإلرهابيِة 

 عندما قامت المفوضية األوربيَة والدول األعضاء بالموافقة على 2004تموِز / يوليو9القضية َآانْت عالقَة في 
، خالل PMI. JTIاإلتفاقية ال ُتشّكُل دخوَل المسؤوليِة ِمن ِقبل.   ُمقابل اإلتفاقيِةPMIإْسقاط ثضيتهم ضّد 

لقضائية وبعد ملكيِتهم لعملياِت آر ْجي رينولدز الدولية، آانت أيضًا مضمنة في إجراء المجموعة األوربيَة ا
إتفاقيًة على طول الخِط مماثلِة  وّقَع JTI، أعلَن بأّن 2007آانون األوِل / ديسمبر14 في ينمفاوضاِت لمدة عام

إّن . إّن المملكة المتحدَة البالُد الوحيدُة في اإلتحاد األوربي الذي لم يوّقَع على هذه اإلتفاقياِت. PMIجدًا إلتفاقيِة 
 iii . دولة عضو جميعهم وّقعوا27 دولة من26المفوضية األوربيَة و

 

 ماهي العناصر الرئيسية لإلتفاقياِت؟ .2
 

 مليار دوالر على مدى 1 االولى الشرآة وافقْت على الَدْفع للمجموعة األوربيِة PMIب إتفاقيِة بموج :الجواب
 . أيضًا الَسْيَطَرة على الَتهريب المستقبلِي لسجائِره بواسطة مجموعة من  اإلجراءاِتPMIُطلب من  . سنًة12

 المزَودين بالسجائِر والتتبع واإلقتفاء، التي تسمح َتتضّمُن هذه اإلجراءاِت الَسْيَطَرة على نظاِم التوزيَع والمقاولين
 َيِجُب َأْن PMI. PMIللسلطاِت بَتَتبُّع السجائِر الُمَهرَّبِة بشكل مستقل و التي َتُعوُد إلى المقاوَل الذي إشتراها ِمْن 

 مليون 90وِل أل .بالتهريب لَتُكوَن مصادرة من قبل السلطاِت PMI ْفعاَت إضافيَة إذا استمرت سجائريعطي ُد
  PMI الُمَهرَّبة المستولى علىيها ُآّل َسَنة، PMIِمْن سجائِر)  حاويات ذات األربعون قدمًا9مكافئ حمولة (

 500 َأْن َتْدفَع PMIألّي آمية إضافية تم االستيالء عليها فعلى . َيِجُب َأْن تْدفَع ُآّل الرسوَم والضرائَب المستحقة
 مليون يورو لُكّل حاوية إضافية، َأو 7.5التي تْبلغ ، في المعدل، (تحقة من الرسوَم والضرائَب المس% 

 
 
 
 
 



 على َتحديد مبيعاِتها أيضًا بما يتناسب PMIبموجب اإلّتفاقية، ُتوافُق  ). مليون دوالر بأسعاِر الصرف الحاليِة11
 400ُب َأْن َيْدفَع للمجموعة األوربية   َيِجJTI.  الثانية مماثلُة جدًاJTIإّن إتفاقيَة . مع ماطلبات السوق الشرعِي

، والُدْفع في نفس PMI سنًة، السيطرِة على َتهريب ُمنَتِجه بالّطريقة نفسها آـ 15مليون دوالر على مدى 
 . ألّي ُمنَتج ُمَهرَّب يتم االستيالء عليهPMIمستوى 

 
 أي مقاضاة أي ال ُيْمِكُن بعد ذلك َأْن عَمُل اإلتفاقياُت َتْعني بأّن الشرآاَت ومدرائها التنفيذيين خصينون من .3

 ُيقادوا للمحكمِة ألّي َتهريب ، إحتيال، نشاطات غسَل األموال َأو التهّرب من الّضريبَة؟
 

اإلستثناء ِمْن المقاضاِة َيتعّلُق بالمقاضاِة المدنيِة فقط المتعلقة بالتصّرِف قبل تأريِخ التوقيَع والتي . ال :الجواب
بكلمة أخرى  .ِة األمريكيِة، ليس ألّي سلوك آخر يسبقه َأو بعد تواريَخ  اإلتفاقياَت التي ُوّقعْتُغّطيْت بالمقاضا

اإلتفاقيات ال َتعفي الشرآاَت َأو مستخدميهم ِمْن أّي  جرم، ضريبي، إدارية، َأو إّدعاءات رعاية صحيِة َتتعّلُق 
 .ية متعلقة بَحَدث أو تصّرِف بعد َتْوقيع اإلتفاقياِتبتصّرِف َحدث قبل اإلتفاقياِت التي ُوّقعْت َأو ألّي مسؤول

 
  من االتفاقيةاإلطارية لمكافحةالتبغ؟5.3آيف يجب أن يتم النظر في هذه االتفاقيات على ضوء المادة  .4
 

التي في وضع تطّبيُق سياساَت الصحة العامِة فيما يتعلق بمكافحة التبِغ،األطراف '  الدول 5.3المادة  :الجواب
'' . ivّرُف لِحماية هذه السياساِت ِمْن المصالح الشخصيِة التجاريِة و  ِمْن صناعِة التبَغ بموجب قانون وطنيَسَتتص

هذه إتفاقياَت ملزمة قانونيًا َجعلْت في تسوية  قضية المجموعة األوربيِة والدول األعضاء المتخذة ضّد شرآاِت 
التبَغ في محاآِم الواليات المّتحدَة وَتتطّلُب الشرآاَت للَسْيَطَرة على َتهريب ُمنَتِجهم َأو تدفع غرامات آبيرة إذا 

 .أخفقوافي َعَمل ذلك
 
في الحالة القانونيِة بين هذه اإلتفاقياِت ومذّآراَت التفاهم لشرآة التبغ األمريكية البريطانية ما اإلختالف  .5

 التي تم التفاوض و التوقيع عليها مع عدد من الحكوماِت؟
 

إّن اإلتفاقياَت ملزمة قانونيًا، خاضعة للتحكيِم اإللزامِي من قبل المجموعة األوربيِة والدول األعضاء  :الجواب
 مذّآرات تفاهم شرآة التبغ البريطانية v .ارآِة، و التي هي إلزامُية في المحاآِم بموجب إتفاقيِة نيويوركالمش

 .األمريكية َليسْت إلزاميَة قانونيا والشرآَة ُيْمِكُن َأْن َتنسحَب منها في أي وقت آان
 
  غير الشرعي؟َأّي أجزاء من اإلتفاقياِت َقْد َتُكوُن سوابَق مفيدَة لبروتوآول االتجار .6
 

عناصر اإلتفاقياِت ُتزّوُد بسابقة مفيدة لَبْعض عناصِر بروتوآول االتجار غير الشرعي، مثًال آقاعدة  :الجواب
بشكل خاص، ُتعاقُب مُدْفوعاَت الحجَز . للتتبع واإلقتفاء ، السيطرةعلى على نظاِم التوزيَع ومُدْفوعاَت  الحجِز

في غياِب مُدْفوعاَت الحجَز، شرآات التبَغ َتستفيُد من الَتهريب آما . ئِرهم  الشرآاَت بسبب َسماحهم بَتهريب سجا
الُمنَتجات الُمَهرَّبة ُيْمِكُن َأْن ُتباَع بسعر أقل بدون . َيْربحوَن ِمْن بيِع الُمنَتجاِت التي ُتحول إلى السوِق الُمَهرَّبِة

 .ضريبِة، مما ُيؤّدي إلى تزايد المبيعاِت
 
    بَجْعل مُدْفوعاِت الحجِز بموجب اإلتفاقياِت؟JTI وPMIمتى سيطالب  .7
 

، 26  في إحدى الدول األعضاء المشارآِة الـJTI أو PMI َأو أآثرلسجائر 50,000لُكّل حجز ِمْن  :الجواب
PMI أو JTI ُمطاّلباِن بمدفوعات المجموعة األوربيِة والدولة العضو حيث تم االستيالء على السجائِر 

مُدْفوعات الحجِز ال ُتقّدُم اذا آانت السجائِر . ضرائِبهم المفقودِة وو التزاماِتهم وتكاليِفهم األخرىفيها،لَتعويض 
في حالة النزاع بالنسبة إلى الُمنَتجاِت التي تم االستيالء عليها أنها مزّورة َأو ال، فإن مختبر مستقل . مزّورِة

 حجِز 1000،تم االبالغ عن أآثر ِمْن 2007حزيراِن /ونيو ونهاية يPMIبين تطبيِق إتفاقيِة  .سيقوم بما يلزم 



من هذه السجائِر َوجدْت   % 80 مليون سيجارِة، َمع حوالي 900 ، ما مجموعه أآثر من PMIِمن سجائِر 
 . أّدْت إلى مُدْفوعاِت الحجِزPMI مليون من المستولى عليها من سجائِر 180حوالي . مزّورَة

 
 بي مثل هذه اإلتفاقياِت ِلماذا ُتريُد إذًا بروتوآول لالتجار غير المشروع؟إذا آان لدىاإلتحاد األور .8
 

إّن اإلتفاقياَت هي شرآَة معّينَة ومنطقَة . االتجار غير المشروع مشكلة عالمية و تحتاج لَحّل عالمي :الجواب
ِمْن  % 80 تغطي 151أطراف االتفاقية اإلطارية الـ .JTI و PMIمعّينَة، مطبقة فقط على اإلتحاد األوربي  و

 60ِمْن مستهلكي السجائر وعلى  % 70ِمْن منتجي السجائر،  % 70ِمْن مزارعي التبِغ،  % 70سكاِن العالَم، 
. َتنطبُق اإلتفاقياُت أيضًا فقط على السجائِر، وليس على ُمنَتجاَت التبِغ األخرى .ِمْن مصّدري السجائر% 

نيُة للَسْيَطَرة على االتجار غير المشروع لُمنَتجاِت التبِغ على المستوى بروتوآول االتغاقية االطارية َلُه إمكا
  .العالمي
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i PMI Agreement:  http://ec.europa.eu/anti_fraud/budget/agreement.pdf 
ii JTI Agreement: http://ec.europa.eu/anti_fraud/budget/cig_smug/cooperation_agreement.pdf 
iii The following Member States are participating Member States under the Agreement: Austria, Belgium, 
Bulgaria, Czech Republic, Cyprus, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, 
Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, 
Slovenia, Sweden, and Spain. 
iv WHO Framework Convention on Tobacco Control. Adopted 23 May 2003, entered into force 27 
February 2005. http://www.who.int/tobacco/framework/download/en/index.html 
v Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards. Adopted 10 June 1958, 
entered into force 7 June 1959. 
http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/arbitration/NYConvention.html 


