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 المؤقت األعمال جدول من XX بالبند الوثيقة هذه تتعلق

 

 التبغ منتجات في المشروعة غير المتاجرة على القضاء بروتوكول في المشاركة األطراف الجتماع األولى الدورة
سويسرا جنيف، بمدينة 2018 أكتوبر/ األول تشرين 10 إلى 8 من الفترة في  

 

 المناطق الحرة

 

 

 الرئيسية التوصيات

 
 بشأن لألطراف مفصلة توجيهات ليقدم الحرة المناطق بشأن عامل فريق لتشكيل اإلطارية االتفاقية تحالف يدعو •

 .المشروعة غير المتاجرة بروتوكول من 12 المادة تنفيذ

 .الحرة المناطق في فعالة ضوابط لتطبيق متاحة التشريعية الخيارات أي تحدد المعايير من مجموعة وضع •

 .الحرة المناطق ضمن به تضطلع أن الجمارك سلطات من يتوقع الذي اإلشراف مستوى توضيح •

 للمتاجرة للتصدي (القانون وإنفاذ الجمارك مثل) الهيئات بين الفعال التعاون تحقيق في الستخدامه بنموذج التوصية •

 .الحرة المناطق في المشروعة غير

 

 
 

 مهًما ذلك يُعد لماذا
 

 كل على فعالة ضوابط تطبيق األطراف من التبغ منتجات في المشروعة غير المتاجرة على القضاء بروتوكول من 12 المادة تستلزم

 دخول من أعوام ثالثة خالل الحرة المناطق داخل السياق هذا في تجري التي عامالتالم وكل ومنتجاته التبغ تصنيع نشاطات

 من إزالتها وقت في بالتبغ تتصل ال التي المنتجات من بغيرها التبغ منتجات امتزاج صراحة ً تحظر فهي التنفيذ، حيز البروتوكول

 والشحن (الترانزيت) لعابرا المرور بشأن والتحقق للرقابة تدابير اعتماد األطراف على ينبغي أنه 12 المادة تنص كذلك الحرة، المنطقة

 .التدابير تلك وتطبيق التصنيع ومعدات التبغ منتجات من لكل العابر

 

 

 أساسية معلومات
 

ا تُعرف التي– الحرة المناطق  والضوابط التنظيمية اللوائح حيث مناطق هي -الخاصة االقتصادية المناطق أو الحرة التجارة بمناطق أيض 

 والضرائب، االستيراد رسوم من إعفاء التخفيف هذا يتضمن العمالة، وكذلك الدوليين، والتجارة االستثمار لرعاية محاولة في مخففة

 .فيه تقع الذي البلد في الجمركي االتحاد منطقة ارجخ تُعتبر الحرة المناطق أن حيث

 

ا تجتذب الحرة المناطق أن إال  مستوى على الحرة المناطق تلك من 4000 من أكثر يوجد األموال، وغسيل المشروعة غير األعمال أيض 

 متضمنة ةالمشروع غير لمتاجرةا تسهيل منافذ أحد بأنها الحرة المناطق الدولية القانون إنفاذ هيئات من الكثير حددت وقد العالم،

  (اإلنتربول) الدولية الجنائية الشرطة منظمةو االقتصادي الميدان في والتنمية التعاون منظمةو للجمارك العالمية المنظمة
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 المشروعة غير المتاجرة بروتوكول من 12 المادة تستلزم لذلك ،(اليوروبول) القانون إنفاذ مجال في للتعاون األوروبي االتحاد وكالةو

 كما ،الحرة المناطق داخل السياق هذا في تجري التي المعامالت وعلى ومنتجاته التبغ تصنيع على "فعالة ضوابط" تطبيق األطراف من

 حاوية في أخرى بمنتجات التبغ تجاتمن تُخلط حين) بالتبغ تتصل ال التي المنتجات من بغيرها التبغ منتجات امتزاج منع تستلزمهم

 (.التهريب تسهيل بنية الحرة، المناطق داخل أخرى نقل وحدة أو واحدة

 

 تطبيق الضروري من يكونس المزعومة، االقتصادية فوائدها أساس على الحرة بالمناطق متمسكة تزال ال األطراف من العديد أن بما

ا لهذا ينبغي التنفيذ، في وعون مفصلة توجيهات األمر سيتطلب وغالب ا فائقة، بعناية البروتوكول يستلزمها التي الضوابط  يكون أن أيض 

 .أعاله المدرجة الدولية اإلنفاذ هيئات مع الفعال االنخراط ييسره المنعقدة، الدورات بين فيما يجري الذي لعملا اهتمام محور

 

 

 الحرة والمناطق السجائر في المتاجرة
 

ا الحرة المناطق تمثل  للجمارك العالمية المنظمة مثل متزايدة بصورة الدولية الهيئات تستهدفها لكن الدولية، التجارة في متنامي ا توجه 

 الميدان في والتنمية التعاون منظمة أو األموال غسل لمكافحة المالية باإلجراءات المعنية العمل فرقةو واليوروبول واإلنتربول

 غسيل أو القانونية غير البضائع أو السجائر في المشروعة غير للمتاجرة رئيسية ميسرة الحرة المناطق تلك أن باعتبار االقتصادي

ا ،األموال  العابر والشحن يتالترانز مستندات باستخدام البضائع من ما لنوع الحقيقي المالك على للتستر الحرة المناطق تستخدم ما فكثير 

 .للحيازة متعددة وتغييرات والتعليب التغليف وإعادة

 

 عليها، والرقابة الجمارك على لإلشراف واالفتقار التشغيل في للشفافية االفتقار هي الحرة المناطق يخص فيما الرئيسية القلق بواعث

 .ويرعاها المشروعة غير العمليات لكت ينمي الجمارك هيئات داخل وخاصة الحكومة داخل الفساد أن إلى باإلضافة

 

 في التبغ بمنتجات يتصل فيما خاصة بضوابط بالتكليف المشكالت تلك المشروعة غير المتاجرة بروتوكول من 12 المادة تتناول

 3 الفقرة تنص ذلك على عالوة ،(2 الفقرة) بالتبغ تتصل ال ببضائع التبغ منتجات شحنات خلط يجوز ال أنه على وتنص الحرة المناطق

 التدابير تلك وتطبيق دولي ا العابر والشحن (الترانزيت) العابر المرور بشأن والتحقق للرقابة دابيرت اعتماد األطراف على يجب أنه على

 .هائل المشروعة غير التبغ في المتاجرة على البروتوكول من 12 للمادة المحتمل األثر إن .التصنيع معدات على ذلك في بما

 

ا توجد ذلك، من الرغم على  المحلي االستيعاب حيال (المحددة الثالثة أعوامها وخالل) 12 للمادة الفعال بالتنفيذ تتصل هائلة تحديات أيض 

 العديد توجد حيث الدخل ومتوسطة منخفضة للبلدان بالنسبة خاصة بصفة حقيقي هذا ،التدابير تلك وإنفاذ والتحقق الرقابة تدابير لوضع

 تهديد ا يُرى قد الذي الرصد من عالً  مستوى اإلنفاذ ستلزميو ،الفعال اإلنفاذ على مالية قيود وجود تواجه والتي الحرة المناطق من

 متعددة الكيانات الحرة المناطق داخل منهما تربحت أو منهما استفادت ينالذ ً والتنظيم اإلشراف من التحرر يستلزم كما ،الحالي للوضع

 .الجنسيات

 

 

 الدولية الرقابة تحسين

 

 في المشروعة غير بالمتاجرة يختص فيما يواجهونها قد التي والتهديدات للمخاطر موثق تقييم إجراء أمر في للنظر األطراف يحتاج

  خاصة وبصفة أقطارهم، ضمن (إلخ...و اإلقليمية واالختالفات والمسارات والموانئ والمصادر الكميات) السجائر
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 عملية أي تمحيصول لفحص التنفيذ ذلك وإخضاع أولوية اإلمداد سالسل مكافحة تدابير بشأن 13 إلى 6 المواد تنفيذ اعتبار ينبغي

 ،(الجمارك أو التشريع في أو الهيئات بين التعاون في أو القانون إنفاذ في) تحددت التي الضعف مواطن تناول من والبد داخلية، مراجعة

 .التبغ في المشروعة غير المتاجرة لمكافحة الكافية مواردال تخصيص يجب كما

 

 غير المتاجرة بروتوكول في المشاركة األطراف اضطلعت حالة في فقط فعالة الداخلي المستوى على استقصائية جهود أي تكون سوف

 التتبع أنظمة جدوى تعتمد الالمث سبيل علىًف حزم، بكل المشروعة غير المتاجرة ضوابط وأنفذت الالزمة بالتعديالت المشروعة

 على للضوابط الفعال والتطبيق (البروتوكول من 19 إلى 14 من المواد) للقانون الفعال اإلنفاذ على اإلنتاج عملية أثناء المتبعة والتعقب

 .الحدود

 

 باإلجراءات المعنية اإلقليمية العمل فرقةو واإلنتربول للجمارك العالمية المنظمة مثل الدولية الهيئات بين فيما التعاون تحسين من البد

 لديها اإلطارية االتفاقية أمانة أن نجد المجال هذا في عالمية، مشاركة نقطة تطوير نحو واإلسهام وغيرها األموال غسل لمكافحة المالية

ا بالمضي تكليف  بالمخدرات المعني متحدةال األمم مكتب مثل المتحدة لألمم تابعة أخرى ومؤسسات معاهدات مع اتفاقات وإعداد قدم 

 .وغيرها المنظمة الجريمة بشأن المتحدة األمم معاهدةو والجريمة

 

 

 متاح؟ القانونية الخيارات أي
 

 تجري التي الحالية الممارسات من وغيرها الفواتير في التالعب مكافحة مفتاح هما االستقصائية الجهود وتحسين المعلومات مشاركة

 التفتيش وعمليات الضوابط من معنِيالب االضطالع على بالقدرة الجمارك تزويد على األطراف نشجع فإننا هوعلي الدولية، التجارة في

 وليس السلع كل على تُطب ق التي القواعد اعتُمدت إذا الكفاءة من قدر بأفضل ذلك تنفيذ ويمكن الحرة، المناطق داخل التبغ منتجات على

 .فقط السجائر على تُط ب ق التي

 

 االتفاقية) العالمية الجمارك لمنظمة التابعة المنقحة كيوتو اتفاقية من 2 الفصلب د الملحق على التصديق على ألطرافا نشجع لذلك

 أن للجمارك يحق" أنه على صراحة ً كيوتو اتفاقية من د الملحق من الرابع المعيار ينص ،(الجمركية اإلجراءات وتنسيق لتبسيط الدولية

 لكن ،كيوتو اتفاقية في مشارك ا طرف ا 110 حالي ا يوجد ،"الحرة المنطقة في المخزنة البضائع على وقت أي في تفتيشية بمهام تضطلع

 الحرة مناطقها داخل تجري التي النشاطات في تتحكم ال األطراف أغلب أن عملي ا هذا يعني القليل، إال د الملحق على منهم يصدق لم

 قومي تشريع اعتماد على نشجعهم فإننا كيوتو، اتفاقية من د الملحق على التصديق األطراف اختار وإن حتى لكن كاف، نحو على

 .الحرة المناطق داخل ومنتجاته التبغ على فعالة ضوابط المعنية السلطات تطبق أن أجل من إرشادية وقواعد


